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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E
pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. — Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările
și completările ulterioare, se modifică și se completează după
cum urmează:
A. Titlul I „Dispoziții generale”
— Punctul 21 se abrogă.
B. Titlul II „Impozitul pe profit”
1. Punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
„10. Perioada impozabilă se încheie, în cazul divizărilor sau

fuziunilor care au ca efect juridic încetarea existenței
persoanelor juridice prin dizolvare fără lichidare, la una dintre
următoarele date:
a) la data înregistrării în registrul comerțului/registrul ținut de

instanțele judecătorești competente a noii societăți sau a ultimei
dintre ele, în cazul constituirii uneia sau mai multor societăți noi;
b) la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care

a aprobat operațiunea sau de la altă dată stabilită prin acordul
părților în cazul în care se stipulează că operațiunea va avea
efect la o altă dată, potrivit legii;
c) la data înmatriculării persoanei juridice înființate potrivit

legislației europene, în cazul în care prin fuziune se constituie
asemenea persoane juridice;
d) la data stabilită potrivit legii, în alte cazuri decât cele

menționate la lit. a), b) și c).
În cazul dizolvării urmată de lichidarea contribuabilului,

perioada impozabilă încetează la data depunerii situațiilor
financiare la registrul unde a fost înregistrată, conform legii,
înființarea acestuia.”
2. La punctul 12, liniuța a doua a paragrafului al doilea se

modifică și va avea următorul cuprins:
„[...]
— rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, potrivit

prevederilor art. 22 alin. (5) și alin. (51) din Codul fiscal;”.
3. La punctul 12, după liniuța a doua a paragrafului al

doilea se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:
„— câștigurile legate de vânzarea sau anularea titlurilor de

participare proprii dobândite/răscumpărate.”
4. La punctul 12, după liniuța a doua a paragrafului al

treilea se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:
„— diferențele nefavorabile dintre prețul de vânzare al titlurilor

de participare proprii și valoarea lor de dobândire/răscumpărare,
înregistrate la data vânzării titlurilor respective.”
5. Punctul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:
„13. Veniturile sau cheltuielile înregistrate eronat sau omise

se corectează prin ajustarea profitului impozabil al perioadei
fiscale căreia îi aparțin și depunerea unei declarații rectificative
în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.”

6. După punctul 17 se introduc patru noi puncte,punctele 171—174, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:Art. 192. — Scutirea de impozit a profitului reinvestit(1) Profitul investit în producția și/sau achiziția deechipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații delucru), astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 dinCatalogul privind clasificarea și duratele normale defuncționare a mijloacelor fixe, folosite în scopul obținerii devenituri impozabile, este scutit de impozit.(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezintă soldulcontului de profit și pierdere, respectiv profitul contabilcumulat de la începutul anului, utilizat în acest scop în anulefectuării investiției. Scutirea de impozit pe profit aferentăinvestițiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profitdatorat pentru perioada respectivă.(3) Pentru perioada 1 octombrie — 31 decembrie 2009, înaplicarea facilității se ia în considerare profitul contabilînregistrat începând cu data de 1 octombrie 2009 și investitîn activele menționate la alin. (1) produse și/sauachiziționate după aceeași dată.[...](7) Pentru activele prevăzute la alin. (1) care se realizeazăpe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea seacordă pentru lucrările realizate efectiv, în baza unor situațiiparțiale de lucrări, pentru investițiile puse în funcțiuneparțial în anul respectiv.[...](10) În cazul în care, ca urmare a aplicării prevederiloralin. (1), impozitul pe profit este sub nivelul impozituluiminim, contribuabilii sunt obligați la plata impozitului minimîn conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2).[...](12) Prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33,valoarea fiscală, respectiv valoarea de intrare a activelorprevăzute la alin. (1) se determină prin scăderea dinvaloarea de producție și/sau de achiziție a sumei pentrucare s-a aplicat facilitatea prevăzută la alin. (1).
Norme metodologice:171. În sensul prevederilor art. 192 alin. (1) din Codul fiscal,prin producția de echipamente tehnologice se înțelegerealizarea acestora în regie proprie și înregistrarea ca mijloacefixe potrivit reglementărilor contabile în corelație cu prevederileart. 24 din Codul fiscal.172. Exemple de calcul:Exemplul I. Determinarea scutirii de impozit și a valoriifiscale, în cazul în care profitul contabil este mai mare decâtvaloarea investiției realizateLa sfârșitul anului 2009 o societate comercială înregistreazăun profit impozabil în sumă de 170.000 lei. Impozitul pe profitdatorat la finele trimestrului III este 10.000 lei. Societateaachiziționează la data de 15 noiembrie un echipamenttehnologic în valoare de 80.000 lei, profitul contabil aferent



perioadei 1 octombrie — 31 decembrie 2009 fiind în sumă de90.000 lei.Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferentprofitului investit se parcurg următoarele etape:— se calculează impozitul pe profit aferent trimestrului IV alanului 2009:170.000 x 16% = 27.200 lei27.200 – 10.000 = 17.200 lei;— se calculează impozitul pe profit aferent profitului investit:Având în vedere faptul că profitul contabil aferent perioadei1 octombrie — 31 decembrie 2009 în sumă de 90.000 leiacoperă investiția realizată, impozitul scutit este:80.000 x 16% = 12.800 lei;— se determină valoarea fiscală a echipamentuluitehnologic, în baza căreia se calculează amortizarea fiscală, înconformitate cu prevederile art. 192 alin. (12) din Codul fiscal,prin scăderea din valoarea de achiziție a sumei pentru care s-aaplicat facilitatea.Valoarea fiscală = 80.000 – 80.000 = 0Exemplul II. Determinarea scutirii de impozit și a valoriifiscale, în cazul în care profitul contabil este mai mic decâtvaloarea investiției realizateLa sfârșitul anului 2009 o societate comercială înregistreazăun profit impozabil în sumă de 60.000 lei. Impozitul pe profitdatorat la finele trimestrului III este 4.000 lei. Societateaachiziționează la data de 20 noiembrie un echipamenttehnologic în valoare de 70.000 lei, profitul contabil aferentperioadei 1 octombrie — 31 decembrie fiind 30.000 lei.Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferentprofitului investit se parcurg următoarele etape:— se calculează impozitul pe profit aferent trimestrului IV alanului 2009:60.000 x 16% = 9.600 lei9.600 – 4.000 = 5.600 lei;— se calculează impozitul pe profit aferent profitului investit:în această situație, profitul contabil nu acoperă investițiarealizată, decât până la nivelul de 30.000 lei. Impozitul pe profitaferent părții din investiție finanțată din profit este:30.000 x 16% = 4.800 lei; impozit pe profit scutit = 4.800 lei;— se determină valoarea fiscală a echipamentuluitehnologic, în baza căreia se calculează amortizarea fiscală, înconformitate cu prevederile art. 192 alin. (12) din Codul fiscal,prin scăderea din valoarea de achiziție a sumei pentru care s-aaplicat facilitatea.Valoarea fiscală = 70.000 – 30.000 = 40.000 leiExemplul III. Determinarea impozitului pentru situația în careimpozitul pe profit după aplicarea facilității este mai mic decâtimpozitul minimLa sfârșitul anului 2009 o societate comercială înregistreazăun profit impozabil în sumă de 45.000 lei. Impozitul pe profitdatorat la finele trimestrului III este 2.000 lei.Societatea achiziționează la data de 15 decembrie un utilajîn valoare de 25.000 lei, profitul contabil aferent perioadei1 octombrie — 31 decembrie 2009 fiind 30.000 lei. La data de31 decembrie 2008 societatea a înregistrat venituri totale anualeîn sumă de 250.000 lei, la care corespunde un impozit minimpentru trimestrul IV de 1.625 lei.Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferentprofitului investit și a impozitului pe profit datorat după aplicareafacilității, se parcurg următoarele etape:— se calculează impozitul pe profit aferent trimestrului IV alanului 2009:45.000 x 16% = 7.200 lei7.200 – 2.000 = 5.200 lei;

— având în vedere faptul că, în acest caz profitul contabilacoperă investiția realizată, impozitul pe profit aferent profituluiinvestit este:25.000 x 16% = 4.000 lei;— după aplicarea facilității, impozitul pe profit este:5.200 – 4.000 = 1.200 lei;— în această situație, deoarece impozitul pe profit dupăaplicarea facilității este mai mic decât impozitul minim, impozitulpentru trimestrul IV se datorează la nivelul impozitului minim însumă de 1.625 lei;— se determină valoarea fiscală a echipamentuluitehnologic, în baza căreia se calculează amortizarea fiscală, înconformitate cu prevederile art. 192 alin. (12) din Codul fiscal,prin scăderea din valoarea de achiziție a sumei pentru care s-aaplicat facilitatea.Valoarea fiscală = 25.000 – 25.000 = 0Exemplul IV de calcul al scutirii de impozit pentru profitulreinvestit de către contribuabilii obligați la plata anuală aimpozitului pe profitLa sfârșitul anului 2010 o societate comercială înregistreazăun profit impozabil în sumă de 2.500.000 lei. Profitul contabilaferent anului 2010 este de 1.900.000 lei. Societateaachiziționează la data de 15 martie 2010 un echipamenttehnologic în valoare de 70.000 lei, la data de 16 iulie unechipament tehnologic în valoare de 110.000 lei și în data de15 octombrie un echipament tehnologic în valoare de 90.000 lei.Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferentprofitului investit și a impozitului pe profit datorat după aplicareafacilității, se parcurg următoarele etape:— se calculează impozitul pe profit aferent anului 2010:2.500.000 x 16% = 400.000 lei;— se determină valoarea totală a investițiilor realizate înechipamente tehnologice:70.000 + 110.000 + 90.000 = 270.000 lei;— având în vedere faptul că profitul contabil acoperăinvestițiile realizate, impozitul pe profit aferent profitului investiteste:270.000 x 16% = 43.200 lei;— se calculează impozitul pe profit datorat după aplicareafacilității:400.000 – 43.200 = 356.800 lei;— se determină valoarea fiscală a echipamentelortehnologice, în baza căreia se calculează amortizarea fiscală,în conformitate cu prevederile art. 192 alin. (12) din Codul fiscal,prin scăderea din valoarea de achiziție a sumei pentru care s-aaplicat facilitatea.Valoarea fiscală a echipamentelor tehnologice achiziționate:70.000 – 70.000 = 0110.000 – 110.000 = 090.000 – 90.000 = 0173. În situația în care investițiile în echipamente tehnologicerealizate nu sunt acoperite în totalitate de profitul contabil, pentrudeterminarea valorii fiscale, în baza căreia se calculeazăamortizarea fiscală, în conformitate cu prevederile art. 192alin. (12) din Codul fiscal, se are în vedere ordinea cronologicăa înregistrării acestora ca mijloace fixe potrivit art. 24 din Codulfiscal.174. În aplicarea prevederilor art. 192 alin. (7), facilitatea seacordă pentru valoarea imobilizărilor corporale în curs deexecuție înregistrate în perioada 1 octombrie 2009 —31 decembrie 2010 și puse în funcțiune în aceeași perioadăpotrivit art. 24 din Codul fiscal.”7. Punctul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:b) diferențele favorabile de valoare a titlurilor departicipare, înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor,
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beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridicela care se dețin titluri de participare, precum și diferențelefavorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor departicipare și a obligațiunilor emise pe termen lung,efectuată potrivit reglementărilor contabile. Acestea suntimpozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionării,a retragerii, lichidării investițiilor financiare, precum și ladata retragerii capitalului social la persoana juridică la carese dețin titlurile de participare;
Norme metodologice:19. În aplicarea prevederilor art. 20 lit. b) din Codul fiscal,titlurile de participare sunt cele definite potrivit art. 7 alin. (1)pct. 31 din Codul fiscal.La data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionării titlurilor departicipare sau a retragerii capitalului social deținut la opersoană juridică, precum și la data lichidării investițiilorfinanciare, valoarea fiscală utilizată pentru calcululcâștigului/pierderii este cea pe care titlurile de participare,respectiv investițiile financiare, au avut-o înainte de înregistrareadiferențelor favorabile respective.”8. La punctul 23, litera d) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„d) dobânzile și daunele-interese, stabilite în cadrulcontractelor economice încheiate cu persoanerezidente/nerezidente sunt cheltuieli deductibile pe măsuraînregistrării lor;”.9. La punctul 23, după litera f) se introduce o nouă literă,litera g), cu următorul cuprins:„g) cheltuielile cu taxa pe valoarea adăugată plătită într-unstat membru aferentă unor bunuri sau servicii achiziționate înscopul realizării de venituri impozabile.”10. Punctul 24 se abrogă.11. După punctul 33 se introduce un nou punct,punctul 331, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:c) cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 2%,aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului,potrivit Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificările șicompletările ulterioare. Intră sub incidența acestei limite,cu prioritate, ajutoarele pentru naștere, ajutoarele pentruînmormântare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile șiprotezele, precum și cheltuielile pentru funcționareacorespunzătoare a unor activități ori unități aflate înadministrarea contribuabililor: grădinițe, creșe, servicii desănătate acordate în cazul bolilor profesionale și alaccidentelor de muncă până la internarea într-o unitatesanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi,cămine de nefamiliști, pentru școlile pe care le au subpatronaj, precum și alte cheltuieli efectuate în bazacontractului colectiv de muncă. În cadrul acestei limite, potfi deduse și cheltuielile reprezentând: tichete de creșăacordate de angajator în conformitate cu legislația învigoare, cadouri în bani sau în natură oferite copiilor minoriși salariaților, cadouri în bani sau în natură acordatesalariatelor, costul prestațiilor pentru tratament și odihnă,inclusiv transportul pentru salariații proprii și pentrumembrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariațiicare au suferit pierderi în gospodărie și contribuția lafondurile de intervenție ale asociației profesionale aminerilor, ajutorarea copiilor din școli și centre deplasament;
Norme metodologice:331. Cheltuielile efectuate în baza contractului colectiv demuncă, ce intră sub incidența prevederilor art. 21 alin. (3) lit. c)din Codul fiscal, sunt cheltuielile de natură socială stabilite în

cadrul contractelor colective de muncă la nivel național, deramură, grup de unități și unități, altele decât cele menționate înmod expres în cadrul art. 21 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal.”12. Punctul 351 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:[...]j) cheltuielile efectuate în numele unui angajat, laschemele de pensii facultative, în limita unei sumereprezentând echivalentul în lei a 400 euro într-un an fiscal,pentru fiecare participant;k) cheltuielile cu primele de asigurare voluntară desănătate, în limita unei sume reprezentând echivalentul înlei a 250 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant;
Norme metodologice:351. Intră sub incidența prevederilor art. 21 alin. (3) lit. j) dinCodul fiscal cheltuielile înregistrate de angajator în numele unuiangajat, la schemele de pensii facultative, efectuate potrivit Legiinr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările șicompletările ulterioare, în limita unei sume reprezentândechivalentul în lei a 400 de euro într-un an fiscal, pentru fiecareparticipant. Cursul de schimb utilizat pentru determinareaechivalentului în euro este cursul de schimb leu/euro comunicatde Banca Națională a României la data înregistrării cheltuielilor.”13. Punctul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:b) dobânzile/majorările de întârziere, amenzile,confiscările și penalitățile de întârziere datorate cătreautoritățile române/străine, potrivit prevederilor legale;
Norme metodologice:39. Prin autorități române/străine se înțelege totalitateainstituțiilor, organismelor și autorităților din România și dinstrăinătate care urmăresc și încasează amenzi,dobânzi/majorări și penalități de întârziere, execută confiscări,potrivit prevederilor legale.”14. Punctul 40 se abrogă.15. La punctul 43, litera d) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„d) cheltuielile reprezentând diferența dintre prețul de piață șiprețul de cumpărare preferențial, în cazul tranzacțiilor cu acțiuniefectuate în cadrul sistemului stock options plan, precum șicheltuielile cu remunerarea în instrumente de capitaluri propriiacordate salariaților;”.16. Punctele 54 și 55 se abrogă.17. După punctul 572 se introduce un nou punct,punctul 573, cu următorul cuprins:„573. Nu intră sub incidența prevederilor art. 22 alin. (51) dinCodul fiscal partea din rezerva din reevaluarea mijloacelor fixeefectuată după data de 1 ianuarie 2004, dedusă la calcululprofitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale până ladata de 30 aprilie 2009 inclusiv, și care nu a fost capitalizată printransferul direct în contul 1065 «Rezerve reprezentând surplusulrealizat din rezerve din reevaluare» pe măsură ce mijloacele fixeau fost utilizate. Această parte a rezervei se impozitează potrivitprevederilor art. 22 alin. (5) din Codul fiscal.De asemenea, nu intră sub incidența prevederilor art. 22alin. (51) din Codul fiscal rezerva din reevaluarea mijloacelor fixeefectuată după data de 1 ianuarie 2004, aferentă mijloacelor fixetransferate în cadrul operațiunuilor de reorganizare, potrivit legii,la momentul scăderii din gestiune a acestora la persoanajuridică ce efectuează transferul, în condițiile în care rezervarespectivă este preluată de societatea beneficiară, prevederileart. 22 alin. (51) aplicându-se în continuare la societateabeneficiară.”
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18. Punctele 715 și 716 se modifică și vor avea următorulcuprins:
„Codul fiscal:(15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile deamortizare se determină fără a lua în calcul amortizareacontabilă. Câștigurile sau pierderile rezultate din vânzareaori din scoaterea din funcțiune a acestor mijloace fixe secalculează pe baza valorii fiscale a acestora, diminuată cuamortizarea fiscală. Pentru mijloacele fixe cu valoareacontabilă evidențiată în sold la data de 31 decembrie 2003,amortizarea se calculează în baza valorii rămaseneamortizată, pe durata normală de utilizare rămasă,folosindu-se metodele de amortizare aplicate până laaceastă dată.
Norme metodologice:715. Pentru determinarea valorii fiscale în cazul transferurilorterenurilor cu valoare contabilă, precum și pentru determinareavalorii fiscale rămase neamortizate în cazul mijloacelor fixeamortizabile evidențiate în sold la 31 decembrie 2003, învaloarea fiscală de la data intrării în patrimoniu se includ șireevaluările efectuate, potrivit legii, până la acea dată.Pentru determinarea valorii fiscale a terenurilor, respectiv avalorii fiscale rămase neamortizate în cazul mijloacelor fixeamortizabile, vor fi luate în calcul și reevaluările contabileefectuate după data de 1 ianuarie 2007, precum și partearămasă neamortizată din reevaluările contabile efectuate înperioada 1 ianuarie 2004 — 31 decembrie 2006, evidențiate ladata de 31 decembrie 2006. Nu se recuperează prin intermediulamortizării fiscale reevaluările contabile efectuate după data de1 ianuarie 2004 la mijloacele fixe amortizabile care nu mai auvaloare fiscală rămasă neamortizată la data reevaluării.În cazul în care ulterior datei de 31 decembrie 2003 seefectuează reevaluări care determină o descreștere a valoriiacestora se procedează la o scădere a rezervei din reevaluareîn limita soldului creditor al rezervei, în ordinea descrescătoareînregistrării rezervei, iar valoarea fiscală a terenurilor și valoareafiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe amortizabile serecalculează corespunzător. În aceste situații, partea din rezervadin reevaluare care a fost anterior dedusă se include în veniturileimpozabile ale perioadei în care se efectuează operațiunile dereevaluare ulterioare datei de 31 decembrie 2003.Prin valoarea fiscală rămasă neamortizată se înțelegediferența dintre valoarea fiscală la data intrării în patrimoniu șivaloarea amortizării fiscale. În valoarea fiscală la data intrării înpatrimoniu se include și taxa pe valoarea adăugată devenitănedeductibilă, potrivit prevederilor titlului VI.716. În aplicarea prevederilor art. 24 alin. (15) din Codulfiscal, cheltuielile înregistrate ca urmare a casării unui mijloc fixcu valoarea fiscală incomplet amortizată sunt cheltuieli efectuateîn scopul realizării de venituri impozabile.Prin casarea unui mijloc fix se înțelege operația de scoateredin funcțiune a activului respectiv, urmată de dezmembrareaacestuia și valorificarea părților componente rezultate, prinvânzare sau prin folosirea în activitatea curentă acontribuabilului.”19. După punctul 861 se introduce un nou punct,punctul 862, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:(3) În sensul prezentului articol, termenii și expresiile demai jos au următoarele semnificații:[...]11. ramură de activitate — totalitatea activului șipasivului unei diviziuni dintr-o societate care, din punct devedere organizatoric, constituie o activitate independentă,adică o entitate capabilă să funcționeze prin propriilemijloace;

Norme metodologice:862. Criteriile de apreciere a caracterului independent alramurii de activitate se verifică la societatea cedentă și vizeazăîndeplinirea cumulată a unor condiții referitoare la:a) existența ca structură organizatorică distinctă de altediviziuni organizatorice ale societății cedente;b) existența clientelei proprii, activelor corporale șinecorporale proprii, stocurilor proprii, personalului propriu șialtele. Dacă este cazul, ramura cuprinde și serviciiadministrative proprii, de exemplu serviciul de contabilitate,serviciul descentralizat de personal etc.;c) constituirea, la momentul realizării transferului și în raportcu organizarea societății cedente, într-un ansamblu capabil săfuncționeze prin mijloace proprii, în condiții normale pentrusectorul economic de activitate al acesteia;d) identificarea totalității activelor și pasivelor care sunt legateîn mod direct sau indirect de ramura transferată, sunt înscrise înbilanțul societății cedente la data în care operațiunea de transferproduce efecte, în funcție de natura lor comercială, industrială,financiară, administrativă etc.;e) exercitarea efectivă a activității la momentul aprobăriioperațiunii de transfer de către adunările generale ale celordouă societăți, cedentă și beneficiară, sau la data la careoperațiunea are efect, dacă aceasta este diferită.Ramura completă de activitate nu cuprinde:a) elemente de activ și/sau de pasiv aferente altor ramuri deactivitate ale societății cedente;b) elemente de activ și/sau de pasiv referitoare la gestiuneapatrimonială a societății cedente;c) elemente izolate de activ și/sau de pasiv.”20. Punctul 87 se abrogă.21. După punctul 99 se introduce un nou punct,punctul 991, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:(6) Contribuabilii prevăzuți la alin. (1) lit. a) au obligațiade a declara și efectua trimestrial plăți anticipate, în contulimpozitului pe profit anual, în sumă de o pătrime dinimpozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizatcu indicele de inflație (decembrie față de luna decembrie aanului anterior), estimat cu ocazia elaborării bugetului inițialal anului pentru care se efectuează plățile anticipate, pânăla data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentrucare se efectuează plata. Impozitul pe profit pentru anulprecedent, pe baza căruia se determină plățile anticipate,este impozitul pe profit datorat conform declarației privindimpozitul pe profit pentru anul precedent, fără a lua în calculplățile anticipate efectuate în acel an.
Norme metodologice:991. În situația în care, în cursul anului pentru care seefectuează plățile anticipate, impozitul pe profit aferent anuluiprecedent se modifică și se corectează în condițiile prevăzute deCodul de procedură fiscală, plățile anticipate care se datoreazăîncepând cu trimestrul efectuării modificării se determină în bazaimpozitului pe profit recalculat.”22. Punctul 100 se modifică și va avea următorulcuprins:
„Codul fiscal:[...](4) Organizațiile nonprofit au obligația de a declara șiplăti impozitul pe profit anual până la data de 25 februarieinclusiv a anului următor celui pentru care se calculeazăimpozitul.(5) Contribuabilii care obțin venituri majoritar din culturacerealelor și a plantelor tehnice, pomicultură și viticulturăau obligația de a declara și plăti impozitul pe profit anualpână la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celuipentru care se calculează impozitul.
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(6) Contribuabilii prevăzuți la alin. (1) lit. a) au obligațiade a declara și efectua trimestrial plăți anticipate, în contulimpozitului pe profit anual, în sumă de o pătrime dinimpozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizatcu indicele de inflație (decembrie față de luna decembrie aanului anterior), estimat cu ocazia elaborării bugetului inițialal anului pentru care se efectuează plățile anticipate, pânăla data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentrucare se efectuează plata. Impozitul pe profit pentru anulprecedent, pe baza căruia se determină plățile anticipate,este impozitul pe profit datorat conform declarației privindimpozitul pe profit pentru anul precedent, fără a lua în calculplățile anticipate efectuate în acel an.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), contribuabiliiprevăzuți la alin. (1) nou-înființați efectuează plăți anticipateîn contul impozitului pe profit la nivelul impozitului minimanual aferent primei tranșe de venituri totale, prevăzută laart. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentruperioada impozabilă respectivă.[...]
Norme metodologice:100. Pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (6) din Codulfiscal, contribuabilii care în anul precedent au fost plătitori deimpozit pe veniturile microîntreprinderilor efectuează plățileanticipate trimestriale, datorate în contul impozitului pe profit, însumă de o pătrime din impozitul pe veniturile microintreprinderilordatorat în anul fiscal precedent, actualizat cu indicele de inflație(decembrie față de luna decembrie a anului anterior), estimatcu ocazia elaborării bugetului inițial al anului pentru care seefectuează plățile anticipate.”23. După punctul 1002 se introduce un nou punct,punctul 1003, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:(5) Cota de impozit pe dividende prevăzută la alin. (2) seaplică și asupra sumelor distribuite fondurilor deschise deinvestiții.
Norme metodologice:1003. Nu intră sub incidența prevederilor art. 36 din Codulfiscal dividendele distribuite de persoane juridice românefondurilor de pensii facultative sau fondurilor de pensiiadministrate privat, entități care, în conformitate cu prevederilespecifice de înființare și organizare, nu dobândesc personalitatejuridică și nu se încadrează în categoria fondurilor deschise deinvestiții, potrivit reglementărilor privind piața de capital.”C. Titlul III „Impozitul pe venit”1. Punctul 211 se modifică și va avea următorul cuprins:„211. Sunt venituri comerciale, veniturile obținute din activitățidesfășurate în cadrul fermei familiale cu caracter comercial,altele decât cele care se încadrează în venituri neimpozabilepotrivit prevederilor art. 42 lit. k), precum și cele care suntimpozitate potrivit prevederilor cap. 7 — Venituri din activitățiagricole.”2. Punctele 27—30 și 32—34 se abrogă.3. Punctele 36 și 37 se modifică și vor avea următorulcuprins:„36. În venitul brut se includ toate veniturile în bani și înnatură, cum sunt: venituri din vânzarea de produse și de mărfuri,venituri din prestarea de servicii și executarea de lucrări, venituridin vânzarea sau închirierea bunurilor din patrimoniul afacerii șiorice alte venituri obținute din exercitarea activității, precum șiveniturile din dobânzile primite de la bănci pentru disponibilitățilebănești aferente afacerii, din alte activități adiacente și alteleasemenea. În venitul brut se includ și veniturile încasate ulteriorîncetării activității independente, pe baza facturilor emise șineîncasate până la încetarea activității.Prin activități adiacente se înțelege toate activitățile care aulegătură cu obiectul de activitate autorizat.

În cazul încetării definitive a activității, sumele obținute dinvalorificarea bunurilor din patrimoniul afacerii, înscrise înRegistrul-inventar, cum ar fi: mijloace fixe, obiecte de inventar șialtele asemenea, precum și stocurile de materii prime, materiale,produse finite și mărfuri rămase nevalorificate sunt incluse învenitul brut.În cazul în care bunurile și drepturile din patrimoniul afaceriitrec în patrimoniul personal al contribuabilului, din punct devedere fiscal se consideră o înstrăinare, suma reprezentândcontravaloarea acestora incluzându-se în venitul brut al afaceriiși evaluarea se face la prețurile practicate pe piață sau stabiliteprin expertiză tehnică.În cazul bunurilor și drepturilor care trec prin reorganizare înpatrimoniul altei afaceri a aceluiași contribuabil, cele cu valoarerămasă de amortizat se înscriu în Registrul-inventar, la aceastăvaloare care constituie și bază de calcul al amortizării. Pentrubunurile și drepturile complet amortizate care trec prinreorganizare în patrimoniul altei afaceri a aceluiași contribuabil,nu se calculează amortizare ca și cheltuială deductibilă aferentăveniturilor noii activități.Nu constituie venit brut următoarele:— aporturile făcute la începerea unei activități sau în cursuldesfășurării acesteia;— sumele primite sub formă de credite bancare ori deîmprumuturi de la persoane fizice sau juridice;— sumele primite ca despăgubiri;— sumele ori bunurile primite sub formă de sponsorizări,mecenat sau donații;— bunuri și drepturi din patrimoniul unei afaceri care trec prinreorganizare în patrimoniul altei afaceri a aceluiași contribuabil,când se păstrează destinația bunurilor.În cazul reorganizării activității independente în timpul anului,venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecareperioadă în care activitatea independentă a fost desfășuratăîntr-o formă de organizare de contribuabil, înscriindu-se separatîn declarația de impunere în vederea stabilirii impozitului pevenitul net cumulat aferent întregului an fiscal. În situația în careîn perioada impozabilă respectivă s-a înregistrat pierdere fiscală,aceasta poate fi reportată potrivit regulilor de reportareprevăzute la art. 80.37. Din venitul brut realizat se admit la deducere numaicheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, astfel cumrezultă din evidențele contabile conduse de contribuabili, curespectarea prevederilor art. 48 alin. (4)—(7) din Codul fiscal.Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplineascăcheltuielile efectuate în scopul realizării veniturilor pentru a puteafi deduse sunt:a) să fie efectuate în interesul direct al activității;b) să corespundă unor cheltuieli efective și să fie justificatecu documente;c) să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anuluiîn cursul căruia au fost plătite.”4. La punctul 38, liniuțele a 6-a și a 22-a se abrogă.5. La punctul 38, liniuța a 25-a se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„38. Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu:— [...]— alte cheltuieli efectuate în scopul realizării veniturilor.”6. La punctul 38 se introduce un nou paragraf cuurmătorul cuprins:„38. [...]Sunt cheltuieli deductibile și cele efectuate pentruîntreținerea și funcționarea spațiilor folosite pentru desfășurareaafacerilor chiar dacă documentele sunt emise pe numeleproprietarului, și nu pe numele contribuabilului.”
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7. La punctul 39 se introduc două noi liniuțe cuurmătorul cuprins:„39. Sunt cheltuieli deductibile limitat, de exemplu,următoarele:— [...]— dobânzile aferente împrumuturilor de la persoane fizice șijuridice, altele decât instituțiile care desfășoară activitatea decreditare cu titlu profesional, utilizate în desfășurarea activității,pe baza contractului încheiat între părți, în limita niveluluidobânzii de referință a Băncii Naționale a României;— cheltuieli reprezentând tichetele de masă acordate deangajator potrivit legii, precum și cheltuieli reprezentândtichetele de vacanță acordate de angajator potrivit legii.”8. Punctul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:„Codul fiscal:Stabilirea venitului net anual din activități independentepe baza normelor de venitArt. 49. — (1) Venitul net dintr-o activitate independentă,care este desemnată conform alin. (2) și care estedesfășurată de către contribuabil, individual, fără salariați,se determină pe baza normelor de venit.(2) Direcțiile generale ale finanțelor publice teritoriale auurmătoarele obligații:— stabilirea nomenclatorului, conform Clasificăriiactivităților din economia națională — CAEN, aprobată prinHotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificărileulterioare, pentru care venitul net se determină pe bază denorme de venit;— stabilirea nivelului normelor de venit;— publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului IV alanului anterior celui în care urmează a se aplica.(3) Ministerul Finanțelor Publice elaborează criteriimetodologice care conțin reguli pentru stabilirea acestornorme de venit de către direcțiile generale ale finanțelorpublice teritoriale. La stabilirea impozitului se va aplicanorma de venit de la locul desfășurării activității.(4) În cazul în care un contribuabil desfășoară oactivitate independentă pe perioade mai mici decât anulcalendaristic, norma de venit aferentă acelei activități secorectează astfel încât să reflecte perioada de ancalendaristic în care a fost desfășurată activitatearespectivă.(5) Dacă un contribuabil desfășoară două sau mai multeactivități desemnate, venitul net din aceste activități sestabilește pe baza celei mai ridicate norme de venit pentrurespectivele activități.(6) În cazul în care un contribuabil desfășoară oactivitate din cele prevăzute la alin. (1) și o altă activitatecare nu este prevăzută la alin. (1), atunci venitul net dinactivitățile independente desfășurate de contribuabil sedetermină pe baza contabilității în partidă simplă, conformart. 48.(7) Dacă un contribuabil desfășoară activitate detransport de persoane și de bunuri în regim de taxi șidesfășoară și o altă activitate independentă, atunci venitulnet din activitățile independente desfășurate decontribuabil se determină pe baza datelor din contabilitateaîn partidă simplă, conform art. 48. În acest caz, venitul netdin aceste activități nu poate fi inferior venitului net stabilitpe baza normei de venit pentru activitatea de transport depersoane fizice și de bunuri în regim de taxi.(8) Contribuabilii care desfășoară activități pentru carevenitul net se determină pe bază de norme de venit nu auobligația să organizeze și să conducă contabilitate înpartidă simplă pentru activitatea respectivă.

Norme metodologice:42. În sensul art. 49 din Codul fiscal, pentru persoanele fiziceautorizate care realizează venituri din activități independente șidesfășoară activități cuprinse în nomenclatorul stabilit dedirecțiile generale ale finanțelor publice teritoriale, individual,fără angajați, venitul net se poate determina pe bază de normeanuale de venit. La stabilirea normelor anuale de venit de cătredirecțiile generale ale finanțelor publice teritoriale vor ficonsultate consiliile județene/Consiliul General al MunicipiuluiBucurești, după caz. De asemenea, se vor avea în vedere șicaracterul sezonier al unor activități, precum și durataconcediului legal de odihnă.Pentru contribuabilii care desfășoară mai multe activități,printre care și cea de taximetrie, impunerea se face în sistemreal. În acest caz, venitul net din activitatea de taximetrie luat încalcul nu poate fi inferior normei de venit, stabilită pentruaceastă activitate.Persoanele care desfășoară activitatea de taximetrie cuautoturismele proprietate personală sunt supuse impozitării înaceleași condiții cu taximetriștii care își desfășoară activitateaîn mod independent, pe bază de norme de venit sau în sistemreal.”9. Punctul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:„53. Venitul brut din drepturi de proprietate intelectualăcuprinde atât sumele încasate în cursul anului, cât și reținerile încontul plăților anticipate efectuate cu titlu de impozit șicontribuțiile obligatorii reținute de plătitorii de venituri.În cazul în care determinarea venitului net din drepturi deproprietate intelectuală se face pe bază de cote forfetare decheltuieli, nu există obligativitatea înregistrării în evidențacontabilă a cheltuielilor efectuate în scopul realizării venitului.”10. Punctele 641 și 661 se modifică și vor avea următorulcuprins:„641. Contribuabilii care realizează venituri din activitățiindependente pentru care venitul net anual este stabilit în sistemreal și pentru care plătitorii de venituri au obligația reținerii lasursă a impozitului reprezentând plăți anticipate în conformitatecu art. 52 din Codul fiscal determină venitul net anual pe bazacontabilității în partidă simplă. Fac excepție contribuabiliiprevăzuți la art. 52 alin. (4) care au optat pentru impunereaveniturilor potrivit prevederilor art. 78.[...]661. Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi deproprietate intelectuală, din vânzarea bunurilor în regim deconsignație, precum și din activități desfășurate în bazacontractelor de agent, comision sau mandat comercial,contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil șide expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară, audreptul să opteze pentru impunerea venitului brut cu cota de16%, impozitul fiind final, potrivit art. 78 din Codul fiscal.”11. La punctul 68, partea introductivă și litera f) semodifică și vor avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:

CAPITOLUL III
Venituri din salarii

Definirea veniturilor din salariiArt. 55. — (1) Sunt considerate venituri din salarii toateveniturile în bani și/sau în natură obținute de o persoanăfizică ce desfășoară o activitate în baza unui contractindividual de muncă sau a unui statut special prevăzut delege, indiferent de perioada la care se referă, de denumireaveniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusivindemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă.
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(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii seaplică și următoarelor tipuri de venituri, considerateasimilate salariilor:a) indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare aunei funcții de demnitate publică, stabilite potrivit legii;b) indemnizații din activități desfășurate ca urmare aunei funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără scoppatrimonial;c) drepturile de soldă lunară, indemnizațiile, primele,premiile, sporurile și alte drepturi ale personalului militar,acordate potrivit legii;d) indemnizația lunară brută, precum și suma din profitulnet, cuvenite administratorilor la companii/societăținaționale, societăți comerciale la care statul sau oautoritate a administrației publice locale este acționarmajoritar, precum și la regiile autonome;d1) remunerația obținută de directori în baza unuicontract de mandat conform prevederilor legii societățilorcomerciale;d2) remunerația primită de președintele asociației deproprietari sau alte persoane, în baza contractului demandat, potrivit legii privind înființarea, organizarea șifuncționarea asociațiilor de proprietari;e) sumele primite de membrii fondatori ai societățilorcomerciale constituite prin subscripție publică;f) sumele primite de reprezentanții în adunarea generalăa acționarilor, în consiliul de administrație, membriidirectoratului și ai consiliului de supraveghere, precum și încomisia de cenzori;g) sumele primite de reprezentanții în organismetripartite, potrivit legii;h) indemnizația lunară a asociatului unic, la nivelulvalorii înscrise în declarația de asigurări sociale;i) sumele acordate de organizații nonprofit și de alteentități neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația primită peperioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și înstrăinătate, în interesul serviciului, pentru salariații dininstituțiile publice;j) indemnizația administratorilor, precum și suma dinprofitul net cuvenite administratorilor societățilorcomerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite deadunarea generală a acționarilor;j1) sume reprezentând salarii sau diferențe de salariistabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămasedefinitive și irevocabile, precum și actualizarea acestora cuindicele de inflație;j2) indemnizațiile lunare plătite conform legii deangajatori pe perioada de neconcurență, stabilite conformcontractului individual de muncă;k) orice alte sume sau avantaje de natură salarială oriasimilate salariilor în vederea impunerii.
Norme metodologice:68. Veniturile din salarii sau considerate asimilate salariilorcuprind totalitatea sumelor încasate ca urmare a unei relațiicontractuale de muncă, precum și orice sume de naturăsalarială primite în baza unor legi speciale, indiferent deperioada la care se referă, și care sunt realizate din:[...]f) sumele primite de reprezentanții în adunarea generală aacționarilor, în consiliul de administrație, membrii directoratuluiși ai consiliului de supraveghere, precum și în comisia decenzori;”.12. La punctul 68, după litera n3) se introduce o nouăliteră, litera n4), cu următorul cuprins:„n4) indemnizații primite la data încetării raporturilor deserviciu.”

13. La punctul 77, ultima liniuță se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„Codul fiscal:(3) Avantajele, cu excepția celor prevăzute la alin. (4),primite în legătură cu o activitate menționată la alin. (1) și (2)includ, însă nu sunt limitate la:a) utilizarea oricărui bun, inclusiv a unui vehicul de oricetip, din patrimoniul afacerii, în scop personal, cu excepțiadeplasării pe distanță dus-întors de la domiciliu la locul demuncă;b) cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru muncicasnice, precum și alte bunuri sau servicii oferite gratuitsau la un preț mai mic decât prețul pieței;c) împrumuturi nerambursabile;d) anularea unei creanțe a angajatorului asupra angajatului;e) abonamentele și costul convorbirilor telefonice,inclusiv cartelele telefonice, în scop personal;f) permise de călătorie pe orice mijloace de transport,folosite în scopul personal;g) primele de asigurare plătite de către suportator pentrusalariații proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, lamomentul plății primei respective, altele decât celeobligatorii.
Norme metodologice:77. Nu sunt considerate avantaje:[...]— contribuțiile la un fond de pensii facultative suportate deangajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual peparticipant.”14. La punctul 77 se introduce o nouă liniuță cuurmătorul cuprins:
„Norme metodologice:77. Nu sunt considerate avantaje:[...]— primele de asigurare aferente contractelor de asigurarecivilă profesională pentru administratori/directori, încheiate șisuportate de societatea comercială pentru care desfășoarăactivitatea, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privindsocietățile comerciale, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare.”15. După punctul 81 se introduce un nou punct,punctul 811, cu următorul cuprins:„811. Nu sunt incluse în veniturile salariale și nu suntimpozabile nici veniturile primite de persoanele fizice în bazaunor legi speciale și finanțate din buget, cu respectareadestinațiilor și cuantumului prevăzute la paragrafele 1 și 2 alealin. (4).”16. La punctul 111, litera a) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„111. Pentru calculul impozitului lunar aferent venituluirealizat, cota de impozit de 16% se aplică asupra bazei de calculdeterminate astfel:a) pentru veniturile obținute la locul unde se află funcția debază, ca diferență între venitul net din salarii, calculat prindeducerea din venitul brut a contribuțiilor obligatorii aferenteunei luni, și următoarele:— deducerea personală acordată pentru luna respectivă;— cotizația sindicală plătită în luna respectivă;— contribuțiile la fondurile de pensii facultative, potrivit legii,astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul înlei a 400 euro.Transformarea contribuțiilor reținute pentru fondurile depensii facultative din lei în euro, pentru verificarea încadrării înplafonul anual, se face la cursul de schimb valutar comunicatde Banca Națională a României în vigoare în ultima zi a luniipentru care se plătesc drepturile salariale.
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Plătitorul de venituri din salarii cumulează sumele în euroreprezentând contribuțiile reținute pentru fondurile de pensiifacultative și verifică încadrarea în plafonul deductibil prevăzutde lege.”17. Punctul 116 se modifică și va avea următorulcuprins:„116. Se admit la deducere contribuțiile la fondurile de pensiifacultative, astfel încât suma acestora să nu depășeascăechivalentul în lei a 400 euro pentru fiecare participant la nivelulanului.”18. După punctul 124 se introduce un nou punct,punctul 1241, cu următorul cuprins:„1241. Pentru persoanele fizice care încetează să obținăvenituri din salarii sau asimilate salariilor în timpul anului,angajatorii vor înmâna un exemplar al fișei fiscale odată cudefinitivarea formelor de lichidare sau la încetarea raporturilorîn baza cărora au fost obținute veniturile din salarii.”19. Punctul 128 se modifică și va avea următorulcuprins:„128. Pentru contribuabilii prevăzuți la art. 60 din Codul fiscalcare realizează venituri din salarii și pentru care plătitorul devenituri nu a optat să îndeplinească obligațiile privind calculul,reținerea și virarea impozitului aferent acestor venituri, obligațiadeterminării impozitului anual pe venitul din salarii, pe sursarespectivă, revine contribuabilului.”20. Punctele 1351 și 1371 se modifică și vor aveaurmătorul cuprins:„1351. Reprezintă venit brut și valoarea investițiilor la bunurilemobile și imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altuideținător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare afolosinței bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, și caresunt efectuate de cealaltă parte contractantă. În termen de 30 dezile de la finalizarea investițiilor partea care a efectuat investițiaeste obligată să comunice proprietarului, uzufructuarului saualtui deținător legal valoarea investiției. Proprietarul,uzufructuarul sau alt deținător legal are obligația să declare laorganul fiscal competent valoarea investiției, în declarația deimpunere.[...]1371. În situația în care chiria/arenda reprezintă echivalentulîn lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe bazachiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al piețeivalutare comunicat de Banca Națională a României, valabilpentru ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioadade impunere.”21. După punctul 139 se introduce un nou punct,punctul 1391, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:Definirea veniturilor din investițiiArt. 65. — (1) Veniturile din investiții cuprind:a) dividende;b) venituri impozabile din dobânzi;c) câștiguri din transferul titlurilor de valoare definitepotrivit prevederilor art. 7;d) venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare devalută la termen, pe bază de contract, precum și orice alteoperațiuni similare;e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.
Norme metodologice:1391. Nu reprezintă dividend următoarele distribuții efectuatede la persoane juridice, potrivit legii:— în legătură cu excluderea, retragerea, dobândirea prinsuccesiune a titlurilor de valoare, venituri care sunt calificatedrept câștiguri din transferul titlurilor de valoare;— care aplică regimul transparenței fiscale, potrivit legiispeciale.”

22. După punctul 142 se introduce un nou punct,punctul 1421, cu următorul cuprins:„1421. În cazul transferurilor titlurilor de valoare exprimate învalută, cursul de schimb valutar utilizat în vederea determinăriicâștigului și a impozitului aferent este cursul de schimb valutarcomunicat de Banca Națională a României valabil pentru ziuadeterminării câștigului.”23. La punctul 1443 se introduce un nou paragraf cuurmătorul cuprins:„1443 [...]În cazul operațiunilor de excludere/retragere/dobândire prinsuccesiune a părților sociale, baza impozabilă se stabileșteastfel:a) se determină suma reprezentând diferența între valoareaelementelor de activ și sumele reprezentând datoriile societății;b) se determină excedentul sumei stabilite la lit. a) pesteaportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare. În cazulsuccesiunilor suma reprezentând aportul la capitalul social estezero.Calculul, reținerea și virarea impozitului se efectuează depersoana juridică la care persoana fizică asociată a deținutpărțile sociale. Termenul de virare a impozitului este până la datala care se depun documentele pentru înregistrarea operațiunilorrespective la registrul comerțului ori în registrul acționarilor, dupăcaz, indiferent dacă plata titlurilor respective se face sau nueșalonat.”24. După punctul 146 se introduc două noi puncte,punctele 1461 și 1462, cu următorul cuprins:„1461. La stabilirea impozitului datorat pentru sumele primiteca plată unică în urma participării la fondurile de pensiiadministrate privat, potrivit Legii nr. 411/2004 privind fondurilede pensii administrate privat, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare, se va acorda un singur plafonneimpozabil de 1.000 lei aferent sumei respective.1462. Diferențele de venituri din pensii primite de la acelașiplătitor și stabilite pentru perioadele anterioare se impoziteazăseparat față de drepturile de pensie ale lunii curente, prinaplicarea cotei de impozit asupra venitului impozabil lunar dinpensii. Venitul lunar din pensii se stabilește prin deducerea dinsuma totală, reprezentând diferențele de venituri din pensie, aplafonului neimpozabil lunar de 1.000 lei și a contribuțiilorobligatorii.”25. Punctul 151 se modifică și va avea următorulcuprins:„151. Plătitorii de venituri din jocuri de noroc sunt obligați săorganizeze evidența astfel încât să poată determina câștigulrealizat de fiecare persoană fizică și să rețină impozitul datorataferent acestuia.În situația în care în cursul aceleiași zile aceeași persoanăfizică efectuează mai multe operațiuni care generează câștigurila jocuri de tip cazino, de la același organizator, atunciorganizatorul are obligația să recalculeze impozitul stabilitanterior astfel:— se însumează câștigurile realizate;— se diminuează nivelul astfel stabilit cu suma reprezentândvenitul neimpozabil de 600 lei/zi;— la baza impozabilă astfel determinată se aplică cotele deimpozit prevăzute la art. 77 alin. (2), determinându-se astfelimpozitul datorat;— din impozitul datorat se deduce impozitul calculat și reținutanterior rezultând impozitul datorat recalculat la sfârșitul zilei.”26. La punctul 1512, după litera e) se introduce o nouăliteră, litera e1), cu următorul cuprins:„1512. Definirea unor termeni:[...]e1) nu constituie transfer impozabil constatarea prin hotărârejudecătorească definitivă și irevocabilă a dobândirii dreptului deproprietate ca efect al uzucapiunii.”
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27. Punctul 1516 se modifică și va avea următorulcuprins:
„Codul fiscal:(5) Camerele notarilor publici vor actualiza cel puțin odată pe an expertizele privind valoarea de circulație abunurilor imobile, care vor fi comunicate la direcțiileteritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.
Norme metodologice:1516. Expertizele privind valoarea de circulație aproprietăților imobiliare vor fi comunicate direcțiilor teritoriale aleMinisterului Finanțelor Publice, pentru a fi utilizate începând cudata de întâi a lunii următoare primirii acestora.”28. La punctul 1517 se introduce un nou paragraf cuurmătorul cuprins:„1517 [...]În cazul transferurilor prin executare silită, după expirareatermenului de 10 zile inclusiv, în care contribuabilul avea sarcinadeclarării venitului la organul fiscal competent, pentrutransferurile prin alte modalități decât procedura notarială saujudecătorească, organul de executare silită sau cumpărătorul,după caz, trebuie să solicite organului fiscal competent stabilireaimpozitului și emiterea deciziei de impunere, conformprocedurilor legale, prin depunerea documentației aferentetransferului.”29. La punctul 152 se introduc două noi liniuțe cuurmătorul cuprins:
„Codul fiscal:

CAPITOLUL IX
Venituri din alte surse

Definirea veniturilor din alte surseArt. 78. — (1) În această categorie se includ, însă nu suntlimitate, următoarele venituri:a) prime de asigurări suportate de o persoană fizicăindependentă sau de orice altă entitate, în cadrul uneiactivități pentru o persoană fizică în legătură cu caresuportatorul nu are o relație generatoare de venituri dinsalarii, potrivit cap. III din prezentul titlu;b) câștiguri primite de la societățile de asigurări, caurmare a contractului de asigurare încheiat între părți cuocazia tragerilor de amortizare;c) venituri, sub forma diferențelor de preț pentru anumitebunuri, servicii și alte drepturi, primite de persoanele fizicepensionari, foști salariați, potrivit clauzelor contractului demuncă sau în baza unor legi speciale;d) venituri primite de persoanele fizice reprezentândonorarii din activitatea de arbitraj comercial;e) venituri primite de persoanele fizice din activitățilemenționate la art. 52 alin. (1) lit. a)—e), în cazul în carecontribuabilul a exercitat opțiunea de impozitare a acestorvenituri potrivit prevederilor art. 79. Opțiunea de impunerea venitului brut se exercită în scris, în momentul încheieriifiecărui raport juridic/contract și este aplicabilă veniturilorrealizate ca urmare a activității desfășurate pe bazaacestuia.(2) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificateca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriileprevăzute la art. 41 lit. a)—h), altele decât veniturileneimpozabile în conformitate cu prezentul titlu, precum șicele enumerate prin normele metodologice elaborate înaplicarea prezentului articol.
Norme metodologice:152. În aplicarea art. 78 alin. (2) din Codul fiscal, în aceastăcategorie se includ, de exemplu, următoarele venituri realizatede persoanele fizice:[...]— venituri sub forma anumitor bunuri, servicii și alte drepturi,primite de persoanele fizice pensionari, foști salariați, și membrii

de familie ai acestora, potrivit clauzelor contractului de muncăsau în baza unor legi speciale;— venituri realizate de persoana fizică ca urmare acontractului de administrare/prestări de servicii silvice încheiatpotrivit Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificările șicompletările ulterioare.”30. Punctul 153 se modifică și va avea următorulcuprins:
„Codul fiscal:

CAPITOLUL X
Venitul net anual impozabil

Stabilirea venitului net anual impozabilArt. 80. — (1) Venitul net anual impozabil se stabileștede către contribuabil pe fiecare sursă din categoriile devenituri menționate la art. 41 lit. a), c) și f) prin deducereadin venitul net anual a pierderilor fiscale reportate și seînscrie în Declarația de impunere.(2) Veniturile din categoriile prevăzute la art. 41 lit. a), c)și f), ce se realizează într-o fracțiune de an sau în perioadediferite ce reprezintă fracțiuni ale aceluiași an, se considerăvenit anual.
Norme metodologice:153. Venitul net anual se determină de către contribuabil, pefiecare sursă, din următoarele categorii:a) venituri din activități independente;b) venituri din cedarea folosinței bunurilor;c) venituri din activități agricole.”31. Punctul 158 se abrogă.32. Punctul 168 se modifică și va avea următorulcuprins:
„Codul fiscal:Stabilirea plăților anticipate de impozitArt. 82. — (1) Contribuabilii care realizează venituri dinactivități independente, din cedarea folosinței bunurilor, cuexcepția veniturilor din arendare, precum și venituri dinactivități agricole sunt obligați să efectueze în cursul anuluiplăți anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazulveniturilor pentru care plățile anticipate se stabilesc prinreținere la sursă.(2) Plățile anticipate se stabilesc de organul fiscalcompetent pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază decalcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anulprecedent, după caz, prin emiterea unei decizii care secomunică contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilorefectuate după expirarea termenelor de plată prevăzute laalin. (3), contribuabilii au obligația efectuării plățiloranticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termende plată al anului precedent. Diferența dintre impozitulanual calculat asupra venitului net realizat în anulprecedent și suma reprezentând plăți anticipate datorate decontribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior serepartizează pe termenele de plată următoare din cadrulanului fiscal. Pentru declarațiile de venit estimativ depuseîn luna decembrie nu se mai stabilesc plăți anticipate,venitul net aferent perioadei până la sfârșitul anului urmândsă fie supus impozitării, pe baza declarației de impunere.Plățile anticipate pentru veniturile din cedarea folosințeibunurilor, cu excepția veniturilor din arendă, se stabilescde organul fiscal astfel:a) pe baza contractului încheiat între părți; saub) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor dincontabilitatea în partidă simplă, potrivit opțiunii. În cazul încare, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedareafolosinței bunurilor reprezintă echivalentul în lei al uneisume în valută, determinarea venitului anual estimat seefectuează pe baza cursului de schimb al pieței valutare,
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comunicat de Banca Națională a României, din ziuaprecedentă celei în care se efectuează impunerea.(3) Plățile anticipate se efectuează în 4 rate egale, pânăla data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Facexcepție veniturile din arendare, pentru care contribuabilulstabilește impozitul, pe baza declarației de impunere.Contribuabilii care determină venitul net din activitățiagricole, potrivit art. 72 și 73, datorează plăți anticipate cătrebugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, îndouă rate egale, astfel: 50% din impozit, până la data de1 septembrie inclusiv, și 50% din impozit, până la data de15 noiembrie inclusiv.(4) Termenele și procedura de emitere a deciziilor deplăți anticipate vor fi stabilite prin ordin al președinteluiAgenției Naționale de Administrare Fiscală.(5) Pentru stabilirea plăților anticipate, organul fiscal valua ca bază de calcul venitul anual estimat, în toate situațiileîn care a fost depusă o declarație privind venitul estimatpentru anul curent sau venitul net din declarația deimpunere pentru anul fiscal precedent, după caz. Lastabilirea plăților anticipate se utilizează cota de impozit de16%, prevăzută la art. 43 alin. (1).(6) Plățile anticipate stabilite pe baza contractelorîncheiate între părți în care chiria este exprimată în lei,potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum și pentruveniturile din activități independente și agricole, impuse pebaza normelor de venit, reprezintă impozit final.
Norme metodologice:168. Sumele reprezentând plăți anticipate se achită în 4 rateegale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecaretrimestru, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie și15 decembrie, cu excepția veniturilor din activități agricole,pentru care sumele reprezentând plăți anticipate se achită pânăla 1 septembrie și 15 noiembrie. Pentru veniturile din cedareafolosinței bunurilor sub forma arendei plata impozitului seefectuează pe baza declarației de impunere.”33. Punctele 175—178 se modifică și vor avea următorulcuprins:
„Codul fiscal:Declarația de impunereArt. 83. — (1) Contribuabilii care realizează, individualsau într-o formă de asociere, venituri din activitățiindependente, venituri din cedarea folosinței bunurilor,venituri din activități agricole, determinate în sistem real,au obligația de a depune o declarație de impunere laorganul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până ladata de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare avenitului. Declarația de impunere se completează pentrufiecare sursă și categorie de venit. Pentru veniturilerealizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fivenitul net/pierderea distribuită din asociere.(2) Declarația de impunere se completează și pentrucâștigul net anual/pierderea netă anuală, generată de:a) tranzacții cu titluri de valoare, altele decât părțilesociale și valorile mobiliare, în cazul societăților închise;b) operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen,pe bază de contract, și orice alte operațiuni de acest gen.(3) Nu se depun declarații de impunere pentruurmătoarele categorii de venituri:a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit,cu excepția contribuabililor care au depus declarații devenit estimativ în luna decembrie și pentru care nu s-austabilit plăți anticipate, conform legii;b) venituri din cedarea folosinței bunurilor prevăzute laart. 63 alin. (2), a căror impunere este finală;c) venituri sub formă de salarii și venituri asimilatesalariilor, pentru care informațiile sunt cuprinse în fișele

fiscale, care au regim de declarații de impozite și taxe saudeclarații lunare, depuse de contribuabilii prevăzuți laart. 60;d) venituri din investiții, cu excepția celor prevăzute laalin. (2), precum și venituri din premii și din jocuri de noroc,a căror impunere este finală;e) venituri din pensii;f) venituri din activități agricole a căror impunere estefinală, potrivit prevederilor art. 74 alin. (4);g) venituri din transferul proprietăților imobiliare;h) venituri din alte surse.
Norme metodologice:175. Declarațiile de impunere sunt documentele prin carecontribuabilii declară veniturile și cheltuielile efectiv realizate, pefiecare categorie de venit și pe fiecare sursă, în vederea stabiliriide către organul fiscal a plăților anticipate.176. Declarațiile de impunere se depun de contribuabilii carerealizează, individual sau dintr-o formă de asociere, venituri dinactivități independente, venituri din cedarea folosinței bunurilor,cu excepția celor de la art. 63 alin. (2), și venituri din activitățiagricole pentru care venitul net se determină în sistem real.Declarațiile de impunere se depun în intervalul 1 ianuarie —25 mai inclusiv al anului următor celui de realizare a venitului laorganul fiscal competent, definit potrivit legislației în materie.Pentru veniturile realizate dintr-o formă de asociere venituldeclarat va fi venitul net/pierderea distribuit/distribuită dinasociere.177. Contribuabilii care realizează venituri din străinătateimpozabile în România au obligația să declare în Româniaveniturile respective până la data de 25 mai inclusiv a anuluiurmător celui de realizare a venitului.178. Contribuabilii care încetează să mai aibă domiciliul fiscalîn România vor depune la organul fiscal în a cărui rază teritorialăîși au domiciliul fiscal o declarație de impunere.Declarațiile vor cuprinde veniturile și cheltuielile aferenteanului fiscal curent, pentru perioada în care contribuabilii au avutdomiciliul în România.”34. Punctele 179—181 se abrogă.35. Punctul 186 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:(3) În cazul în care între membrii asociați există legăturide rudenie până la gradul al patrulea inclusiv, părțile suntobligate să facă dovada că participă la realizarea venituluicu bunuri sau drepturi asupra cărora au drept deproprietate. Pot fi membri asociați și persoanele fizice careau dobândit capacitate de exercițiu restrânsă.(4) Asocierile au obligația să depună la organul fiscalcompetent, până la data de 15 martie a anului următor,declarații anuale de venit, conform modelului stabilit deAgenția Națională de Administrare Fiscală, care vorcuprinde și distribuția venitului net/pierderii pe asociați.
Norme metodologice:186. Asociația, prin asociatul desemnat, depune până la datade 15 martie a anului următor, la organul fiscal la care asociațiaeste înregistrată în evidența fiscală, o declarație anuală carecuprinde venitul net/pierderea realizat/realizată pe asociație,precum și distribuția venitului net/pierderii pe fiecare asociat.O copie de pe declarație se transmite de către asociatuldesemnat fiecărui asociat. Pe baza acestei copii asociații vorcuprinde în declarația de impunere venitul net/pierderea ce lerevine din activitatea asociației.”36. Punctul 192 se modifică și va avea următorulcuprins:„192. După încheierea anului fiscal organul fiscal menționatla pct. 191 va elibera documentul care atestă venitul realizat șiimpozitul plătit.”
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37. La punctul 195, ultima liniuță a paragrafului al doilease modifică și va avea următorul cuprins:„195. [...]— documentele care atestă dreptul de muncă și de ședere,după caz, pe teritoriul României.”38. Punctul 200 se modifică și va avea următorulcuprins:„200. Contribuabilii persoane fizice române care locuiesc înstrăinătate și care își mențin domiciliul în România se impun înRomânia pentru veniturile impozabile conform prevederilortitlului III din Codul fiscal, realizate atât în România, cât și înstrăinătate, iar obligațiile fiscale se exercită direct sau, în situațiaîn care nu își îndeplinesc obligațiile în mod direct, prindesemnarea unui împuternicit sau reprezentant fiscal.”39. Punctul 2011 se modifică și va avea următorulcuprins:„2011. Persoanele fizice nerezidente, care realizează venituridin România și cărora le revin potrivit prezentului titlu obligațiiprivind declararea acestora, depun declarațiile de impunere laorganul fiscal competent definit potrivit legislației în materie.”40. Punctul 202 se modifică și va avea următorulcuprins:„202. Contribuabilii care obțin venituri din străinătate conformart. 90 alin. (1) au obligația stabilirii impozitului datorat.Pentru veniturile din pensii și sume asimilate acestora,obținute din străinătate, pentru care România are drept deimpunere, contribuabilii au obligația să completeze și să depunădeclarația de impunere.Impozitul datorat în România se determină prin aplicareacotei de impunere asupra venitului brut anual diminuat cu sumalunară neimpozabilă, stabilită potrivit prevederilor art. 69 dinCodul fiscal, calculată la nivelul anului. Suma lunarăneimpozabilă se acordă pentru fiecare sursă de venit din pensii.”41. Punctele 207, 209 și 210 se modifică și vor aveaurmătorul cuprins:„207. Calcularea creditului fiscal extern se face decontribuabil, separat pe fiecare sursă de venit. În situația în carecontribuabilul în cauză obține venituri din străinătate din maimulte state, creditul extern admis a fi dedus din impozitul datoratîn România se va calcula, potrivit procedurii de mai sus, pentrufiecare sursă de venit și pe fiecare țară.[...]209. Persoanele fizice prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) șialin. (2) din Codul fiscal, care desfășoară activitate salarială înstrăinătate și sunt plătite pentru activitatea salarială desfășuratăîn străinătate de către angajatorul român, se impun în Româniapentru veniturile realizate din activitatea salarială desfășurată înstrăinătate.În cazul în care același venit din salarii este supus impuneriiatât în România, cât și în străinătate, statului străin revenindu-idreptul de impunere potrivit convenției de evitare a dubleiimpuneri încheiate de România cu respectivul stat, pentruveniturile realizate în perioada în care România nu are drept deimpunere, organul fiscal competent va restitui impozitul reținutde angajatorul roman, la cererea rezidentului român. Procedurade restituire a impozitului reținut de angajatorul roman se vastabili prin ordin al președintelui Agenției Naționale deAdministrare Fiscală.Veniturile din salarii prevăzute la art. 41 lit. b) din Codul fiscal,care nu sunt impozabile în România, nu fac obiectul credituluifiscal extern.210. La sfârșitul anului fiscal vizat, contribuabilul în cauzăanexează declarației de impunere documentele justificativeprivind venitul realizat și impozitul plătit, eliberate de organulfiscal abilitat din țara în care s-a obținut venitul, angajator sau altplătitor, documente utilizate pentru calculul creditului fiscal încondițiile stabilite prin prezentele norme metodologice.”

D. Titlul V „Impozitul pe veniturile obținute din Româniade nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelorstrăine înființate în România”1. La punctul 2, după alineatul (1) se introduce un noualineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:„(11) Nu reprezintă redevențe sumele plătite în schimbulobținerii drepturilor exclusive de distribuție a unui produs sauserviciu, deoarece acestea nu sunt efectuate în schimbulfolosinței sau dreptului de folosință a unui element de proprietateinclus în definiție. Intermediarul distribuitor rezident nu plăteștedreptul de a folosi marca sau numele sub care sunt vândutebunurile, el obține doar dreptul exclusiv de a vinde bunurile pecare le cumpără de la producător.”2. La punctul 2, după alineatul (5) se introduce un noualineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:„(51) Nu reprezintă redevențe sumele plătite de intermediariidistribuitori ai unui software în baza unui contract prin care seacordă frecvent dreptul de distribuție a unor exemplare alesoftware-ului, fără a da dreptul de reproducere. Distribuția poatefi făcută pe suporturi tangibile sau pe cale electronică, fără cadistribuitorul să aibă dreptul de a reproduce software-ul. Deasemenea, nu reprezintă redevență suma plătită pentru unsoftware ce urmează a fi supus unui proces de personalizare învederea instalării sale. În aceste tranzacții, intermediariidistribuitori plătesc numai pentru achiziționarea exemplarelor desoftware și nu pentru a exploata un drept de autor pentrusoftware.”3. Punctele 92 și 93 se abrogă.4. La punctul 96, litera d) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„d) Aceleași prevederi ca și cele de mai sus se aplică și încazul transferului oricăror altor categorii de titluri de valoare,altele decât titlurile de participare. Respectiv, atunci cândtransferul oricăror titluri de valoare, altele decât titlurile departicipare deținute de o persoană fizică nerezidentă, serealizează printr-un intermediar, obligația de calcul, reținere șivirare a impozitului pe câștigul din transferul unor astfel de titluri,precum și celelalte obligații declarative și de păstrare acertificatului de rezidență fiscală al beneficiarului câștigului revinacestui intermediar. În situația în care beneficiarul câștigului dintransferul oricăror titluri de valoare, altele decât titlurile departicipare, este o persoană fizică nerezidentă, iar transferulacestor titluri nu se face printr-un intermediar, obligația de calcul,reținere și virare a impozitului, precum și celelalte obligațiideclarative și de păstrare a certificatului de rezidență fiscală albeneficiarului câștigului revin, după caz, reprezentantuluifiscal/împuternicitului desemnat de beneficiar.”5. Punctele 99, 910 și 911 se abrogă.6. Punctele 912—914, 10, 11 și 111 se modifică și vor aveaurmătorul cuprins:
„Codul fiscal:Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitolArt. 117. — Sunt scutite de impozitul pe veniturileobținute din România de nerezidenți următoarele venituri:[...]c) dobânda la instrumente/titluri de creanță emise desocietățile comerciale române, constituite potrivit Legiinr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cumodificările și completările ulterioare, dacăinstrumentele/titlurile de creanță sunt tranzacționate pe opiață de valori mobiliare reglementată de autoritatea îndomeniu a statului în care se află această piață și dobândaeste plătită unei persoane care nu este o persoană afiliatăa emițătorului instrumentelor/titlurilor de creanță;
Norme metodologice:912. (1) În înțelesul acestui paragraf, dobânzile scutite deimpozit sunt cele generate de instrumente/titluri de creanță
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emise de societățile comerciale române înființate potrivit Legiinr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cumodificările și completările ulterioare.(2) Piața de valori mobiliare reglementată, pentru care seaplică prevederile art. 117 lit. c) din Codul fiscal, este ceareglementată de autoritatea în domeniu a statului în care se aflăaceastă piață.(3) În categoria instrumentelor/titlurilor de creanță emise deo persoană juridică română se cuprind obligațiunile emise în leiși în valută, cambiile, precum și alte asemenea instrumente/titluride creanță.
Codul fiscal:d) premiile unei persoane fizice nerezidente obținute dinRomânia, ca urmare a participării la festivalurile naționale șiinternaționale artistice, culturale și sportive finanțate dinfonduri publice;e) premiile acordate elevilor și studenților nerezidenți laconcursurile finanțate din fonduri publice;
Norme metodologice:913. Premiile prevăzute la art. 117 lit. d) și e) din Codul fiscalsunt premii de natura celor plătite de la bugetul de stat sau dela bugetele consiliilor locale prin intermediul instituțiilor publicecentrale și locale.
Codul fiscal:f) veniturile obținute de nerezidenți din România, careprestează servicii de consultanță, asistență tehnică și alteservicii similare în orice domeniu, în cadrul contractelorfinanțate prin împrumut, credit sau alt acord financiarîncheiat între organisme financiare internaționale și statulromân ori persoane juridice române, inclusiv autoritățipublice, având garanția statului român, precum și în cadrulcontractelor finanțate prin acorduri de împrumut încheiatede statul român cu alte organisme financiare, în cazul încare dobânda percepută pentru aceste împrumuturi sesituează sub nivelul de 3% pe an;
Norme metodologice:914. În sensul art. 117 lit. f) din Codul fiscal, prin organismefinanciare internaționale cu care statul român a încheiat acorduride finanțare se înțelege: Banca Europeană pentru Reconstrucțieși Dezvoltare, Banca Internațională pentru Reconstrucție șiDezvoltare, cu componentele sale, Corporația FinanciarăInternațională și Asociația pentru Dezvoltare Internațională,Fondul Monetar Internațional, Banca Europeană pentru Investițiiși altele asemenea.
Codul fiscal:[...]h) dividendele plătite de o întreprindere, care estepersoană juridică română sau persoană juridică cu sediulsocial în România, înființată potrivit legislației europene,unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru alUniunii Europene sau în unul dintre statele AsociațieiEuropene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, PrincipatulLiechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanental unei întreprinderi dintr-un stat membru al UniuniiEuropene sau dintr-un stat al Asociației Europene aLiberului Schimb, respectiv Islanda, PrincipatulLiechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt statmembru al Uniunii Europene sau al Asociației Europene aLiberului Schimb, sunt scutite de impozit, dacă persoanajuridică străină beneficiară a dividendelor întruneștecumulativ următoarele condiții:1. are una dintre formele de organizare prevăzute înart. 201 alin. (4);2. în conformitate cu legislația fiscală a statului membrual Uniunii Europene sau a unuia dintre statele AsociațieiEuropene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, PrincipatulLiechtenstein, Regatul Norvegiei, este considerată a fi

rezidentă a statului respectiv și, în temeiul unei convențiiprivind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat terț, nuse consideră că este rezident în scopul impunerii în afaraUniunii Europene sau Asociației Europene a LiberuluiSchimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein,Regatul Norvegiei;3. plătește, în conformitate cu legislația fiscală a unuistat membru al Uniunii Europene sau a unuia dintre stateleAsociației Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda,Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, impozit peprofit sau un impozit similar acestuia, fără posibilitatea uneiopțiuni sau exceptări;4. deține minimum 10% din capitalul social alîntreprinderii persoană juridică română pe o perioadăneîntreruptă de cel puțin 2 ani, care se încheie la data plățiidividendului.Dacă beneficiarul dividendelor este un sediu permanental unei persoane juridice rezidente într-un stat membru alUniunii Europene sau într-un stat al Asociației Europene aLiberului Schimb, respectiv Islanda, PrincipatulLiechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt statmembru al Uniunii Europene sau al Asociației Europene aLiberului Schimb, pentru acordarea acestei scutiri persoanajuridică străină pentru care sediul permanent își desfășoarăactivitatea trebuie să întrunească cumulativ condițiileprevăzute la pct. 1—4.Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridicăromână care plătește dividendul trebuie să îndeplineascăcumulativ următoarele condiții:1. este o societate înființată în baza legii române și areuna dintre următoarele forme de organizare: „societate peacțiuni”, „societate în comandită pe acțiuni”, „societate curăspundere limitată”;2. plătește impozit pe profit, potrivit prevederilortitlului II, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări.Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridică cusediul social în România, înființată potrivit legislațieieuropene, care plătește dividendul, trebuie să plăteascăimpozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fărăposibilitatea unei opțiuni sau exceptări.
Norme metodologice:10. În aplicarea prevederilor art. 117 lit. h), condiția privitoarela perioada minimă de deținere de 2 ani va fi înțeleasă luându-seîn considerare hotărârea Curții Europene de Justiție în cazurileconexate: Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV andVoormeer BV v Bundesamt für Finanzen — C-284/94, C-291/94și C-292/94, și anume:Dacă la data plății perioada minimă de deținere de 2 ani nueste încheiată, scutirea prevăzută în Codul fiscal nu se vaacorda.În situația în care persoana juridică română, respectiv sediulpermanent din România poate face dovada că perioada minimăde deținere a fost îndeplinită după data plății, persoana juridicăromână, respectiv sediul permanent din România poate cererestituirea impozitelor plătite în plus.Intră sub incidența prevederilor art. 117 lit. h) și dividendeledistribuite și plătite după data de 1 ianuarie 2007, chiar dacăacestea sunt distribuite din profiturile nerepartizate aleexercițiilor financiare anterioare anului 2007, în măsura în carebeneficiarul dividendelor îndeplinește condițiile prevăzute delege.În sensul prevederilor art. 117 lit. h), condiția privitoare laperioada de deținere a participației minime are în vedere operioadă de 2 ani consecutivi, împliniți la data plății dividendelor.
Codul fiscal:i) după data aderării României la Uniunea Europeană,veniturile din economii sub forma plăților de dobândă, așa
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cum sunt definite la art. 1245, obținute din România depersoane fizice rezidente în statele membre ale UniuniiEuropene, sunt scutite de impozit;
Norme metodologice:11. Începând cu 1 ianuarie 2007, scutirea veniturilor dineconomii sub forma plăților de dobândă în cazul persoanelorfizice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene seaplică pentru depozitele constituite atât înainte de 1 ianuarie2007, cât și după 1 ianuarie 2007, sub condiția atestăriirezidenței.
Codul fiscal:j) începând cu data de 1 ianuarie 2011, veniturile dindobânzi sau redevențe, așa cum sunt definite la art. 12419,obținute din România de persoane juridice rezidente înstatele membre ale Uniunii Europene sau ale AsociațieiEuropene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, PrincipatulLiechtenstein, Regatul Norvegiei, sau de un sediupermanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru alUniunii Europene sau dintr-un stat al Asociației Europene aLiberului Schimb, respectiv Islanda, PrincipatulLiechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt statmembru al Uniunii Europene sau al Asociației Europene aLiberului Schimb, sunt scutite de impozit, dacă beneficiarulefectiv al dobânzilor sau redevențelor deține minimum 25%din valoarea/numărul titlurilor de participare la persoanajuridică română, pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin2 ani, care se încheie la data plății dobânzii sauredevențelor;
Norme metodologice:111. În aplicarea prevederilor art. 117 lit. j), condiția privitoarela perioada minimă de deținere de 2 ani va fi înțeleasă luându-seîn considerare hotărârea Curții Europene de Justiție în cazurileconexate: Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV andVoormeer BV v Bundesamt für Finanzen — C-284/94, C-291/94și C-292/94, și anume:Dacă la data plății perioada minimă de deținere de 2 ani nueste încheiată, scutirea prevăzută în Codul fiscal nu se vaacorda.În situația în care persoana juridică română, respectiv sediulpermanent din România poate face dovada că perioada minimăde deținere a fost îndeplinită după data plății, persoana juridicăromână, respectiv sediul permanent din România poate cererestituirea impozitelor plătite în plus.”7. La punctul 12, alineatul (5) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(5) Pentru restituirea impozitului reținut în plus din veniturileplătite de un rezident român persoanelor nerezidente, acesteadepun o cerere de restituire la plătitorul de venit rezident român.Restituirea impozitului către persoana nerezidentă se va faceprin intermediul rezidentului român plătitor al venitului.Procedura de restituire se va realiza conform prevederilorCodului de procedură fiscală.”8. La punctul 12, alineatele (6), (7) și (71) se abrogă.9. La punctul 12, alineatul (8) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(8) Dispozițiile titlurilor II și III din Codul fiscal reprezintălegislația internă și se aplică atunci când România are încheiatăconvenție de evitare a dublei impuneri cu statul al cărui rezidenteste beneficiarul venitului realizat din România și acestaprezintă certificatul de rezidență fiscală sau documentulprevăzut la pct. 13 alin. (1).În acest sens, se vor avea în vedere veniturile menționate laart. 115 alin. (2) din Codul fiscal, veniturile obținute de artiști șisportivi, precum și alte venituri pentru care România are potrivitconvențiilor de evitare a dublei impuneri drept de impozitare.”10. Punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:„14. Ministrul finanțelor publice aprobă prin ordin machetacertificatului de rezidență fiscală atât pentru rezidenți, cât și

pentru persoanele fizice nerezidente care au îndeplinit condițiilede rezidență prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) și c) dinCodul fiscal timp de 3 ani consecutiv, fiind supuși impozitului peveniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și dinafara României, începând cu al patrulea an fiscal, deci având înRomânia obligație fiscală integrală.”11. La punctul 15, alineatele (1), (11) și (12) se modifică șivor avea următorul cuprins:„15. (1) Pentru a beneficia de prevederile convențiilor deevitare a dublei impuneri și de prevederile legislației UniuniiEuropene, nerezidenții care au realizat venituri din România vordepune în momentul realizării venitului la plătitorul de veniturioriginalul sau copia certificatului de rezidență fiscală sau adocumentului prevăzut la pct. 13 alin. (1), tradus și legalizat deorganul autorizat din România, precum și, după caz, o declarațiepe propria răspundere în care se indică îndeplinirea condiției debeneficiar în situația aplicării legislației Uniunii Europene.(11) Până la prezentarea certificatului de rezidență fiscalăsau a documentului prevăzut la pct. (13) alin. (1), precum și,după caz, a declarației pe propria răspundere în care se indicăîndeplinirea condiției de beneficiar potrivit legislației UniuniiEuropene, se aplică prevederile titlului V din Codul fiscal.(12) După prezentarea certificatului de rezidență fiscală saua documentului prevăzut la pct. (13) alin. (1) și, după caz, adeclarației pe propria răspundere în care se indică îndeplinireacondiției de beneficiar, se aplică prevederile convenției deevitare a dublei impuneri sau ale legislației Uniunii Europene șise face regularizarea impozitului în cadrul termenului legal deprescripție. În acest sens, certificatul de rezidență fiscală trebuiesă menționeze că beneficiarul venitului a avut, în termenul deprescripție, rezidența fiscală în statul contractant cu care esteîncheiată convenția de evitare a dublei impuneri, într-un stat alUniunii Europene sau al Asociației Europene a Liberului Schimbpentru toată perioada în care s-au realizat veniturile dinRomânia. Calitatea de beneficiar în scopul aplicării legislațieiUniunii Europene va fi dovedită prin certificatul de rezidențăfiscală și, după caz, declarația pe propria răspundere a acestuiade îndeplinire cumulativă a condițiilor referitoare la: perioadaminimă de deținere, condiția de participare minimă în capitalulpersoanei juridice române, încadrarea în una dintre formele deorganizare prevăzute în titlul II sau V, după caz, calitatea decontribuabil plătitor de impozit pe profit sau un impozit similaracestuia, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări.Certificatul de rezidență fiscală prezentat în cursul anuluipentru care se fac plățile este valabil și în primele 60 de zilecalendaristice din anul următor, cu excepția situației în care seschimbă condițiile de rezidență.”12. Punctul 20 se abrogă.13. Punctul 201 se modifică și va avea următorul cuprins:„201. Impozitul datorat la data de 25 iunie de reprezentanțelecare sunt înființate în primul semestru al anului este proporționalcu numărul de luni de activitate desfășurată de reprezentanțăîn cursul semestrului I. Pentru semestrul II, impozitulreprezentând echivalentul în lei al sumei de 2.000 de euro seva plăti până la data de 25 decembrie inclusiv.”14. Punctele 24 și 25 se abrogă. E. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată”1. Punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Semnificația unor termeni și expresiiArt. 1251[...](2) În înțelesul prezentului titlu: a) o persoană impozabilă care are sediul activitățiieconomice în România este considerată a fi stabilită înRomânia;
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b) o persoană impozabilă care are sediul activitățiieconomice în afara României se consideră că este stabilităîn România dacă are un sediu fix în România, respectivdacă dispune în România de suficiente resurse tehnice șiumane pentru a efectua regulat livrări de bunuri și/sauprestări de servicii impozabile;c) o persoană impozabilă care are sediul activitățiieconomice în afara României și care are un sediu fix înRomânia conform lit. b) este considerată persoanăimpozabilă care nu este stabilită în România pentru livrărilede bunuri sau prestările de servicii realizate la care sediulfix de pe teritoriul României nu participă.
Norme metodologice:1. (1) Locul unde o persoană impozabilă își are stabilit sediulactivității economice este locul unde sunt adoptate deciziileesențiale privind managementul persoanei impozabile și undesunt exercitate funcțiile administrației sale centrale. Pentru astabili locul unde o persoană impozabilă își are stabilit sediulactivității sale economice este necesar să se aibă în vedere oserie de factori, cum ar fi, în cazul persoanelor juridice, sediulînregistrat al acestora, locul unde se desfășoară administrațiacentrală, locul unde se întrunesc directorii și locul, de regulăacelași, unde se stabilește politica generală a companiei. Deasemenea, mai pot fi avuți în vedere și alți factori, cum ar fi loculunde domiciliază principalii directori, locul unde se întrunescadunările generale, locul unde sunt stocate documenteleadministrative și contabile, precum și locul unde tranzacțiilefinanciare și în special cele bancare sunt realizate în principal.Faptul că locul de la care sunt realizate efectiv activitățile depersoana impozabilă nu este situat într-un stat membru nuexclude posibilitatea ca persoana impozabilă să aibă stabilitsediul activității sale economice în statul membru respectiv.Prezența unei cutii poștale sau a unor reprezentanțe comercialenu poate fi considerată ca sediu al activității economice a uneipersoane impozabile, dacă nu sunt îndeplinite condițiilemenționate în tezele anterioare.(2) În cazul persoanelor fizice care sunt persoane impozabilepentru care nu poate fi identificat un sediu al activitățiieconomice în sensul alin. (1), domiciliul stabil al acestorpersoane va fi considerat sediul activității economice, în scopuldeterminării statului în care acestea sunt stabilite, în sensulart. 1251 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal.(3) În scopul aplicării prevederilor art. 1251 alin. (2) lit. c) șiart. 150 din Codul fiscal:a) dacă sediul fix din România al unei persoane impozabilecare are sediul activității economice în afara României nuparticipă la livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, respectivresursele tehnice și/sau umane din România nu sunt utilizatepentru realizarea acestor operațiuni, se consideră că persoanaimpozabilă nu este stabilită în România pentru respectiveleoperațiuni;b) dacă sediul fix din România al unei persoane impozabilecare are sediul activității economice în afara României participăla livrarea de bunuri sau prestarea de servicii înainte sau întimpul realizării acestor operațiuni sau conform unor înțelegerieste prevăzut că sediul fix poate să intervină ulterior derulăriioperațiunilor pentru operațiuni post-vânzare ori pentrurespectarea unor clauze contractuale de garanție și aceastăpotențială participare nu constituie o operațiune separată dinperspectiva TVA, măsura în care sunt utilizate resursele umaneși/sau materiale în legătură cu aceste operațiuni nu esterelevantă, deoarece se va considera că în orice situație acestsediu fix participă la realizarea operațiunilor respective;

c) atunci când resursele tehnice și/sau umane ale sediuluifix din România al unei persoane impozabile care are sediulactivității economice în afara României sunt utilizate numaipentru scopuri administrative-suport, cum sunt serviciile decontabilitate, de emitere a facturilor și colectarea titlurilor decreanță, utilizarea acestor resurse nu va fi considerată caparticipare la realizarea de livrări de bunuri sau prestări deservicii, fiind tratate doar ca servicii-suport necesare îndepliniriiobligațiilor legate de aceste operațiuni. În această situație, seva considera că persoana impozabilă nu este stabilită înRomânia pentru aceste operațiuni;d) atunci când factura este emisă indicând codul deînregistrare în scopuri de TVA al sediului fix din România, acestava fi considerat că a participat la livrarea de bunuri sau laprestarea de servicii, cu excepția situației în care persoanaimpozabilă poate face dovada contrariului.(4) Atunci când gazul sau energia electrică sunt livrate de opersoană impozabilă sau către o persoană impozabilă caredeține în România o licență care îi permite să desfășoareactivitatea economică în sectorul gazului sau al energieielectrice, incluzând și cumpărări și revânzări ale gazului naturalsau ale energiei electrice, existența licenței în sine nu estesuficientă pentru a considera că respectiva persoană impozabilăare un sediu fix în România. Pentru ca sediul fix să existe înRomânia este necesar ca persoana impozabilă săîndeplinească condițiile art. 1251 alin. (2) lit. b).”2. După punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11,cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:Aplicare teritorialăArt. 1252. — (1) În sensul prezentului titlu:a) Comunitate și teritoriu comunitar înseamnă teritoriilestatelor membre, astfel cum sunt definite în prezentularticol;b) stat membru și teritoriul statului membru înseamnăteritoriul fiecărui stat membru al Comunității pentru care seaplică Tratatul de înființare a Comunității Europene, înconformitate cu art. 299 din acesta, cu excepția teritoriilorprevăzute la alin. (2) și (3);c) teritorii terțe sunt teritoriile prevăzute la alin. (2) și (3);d) țară terță înseamnă orice stat sau teritoriu pentru carenu se aplică prevederile Tratatului de înființare a ComunitățiiEuropene.(2) Următoarele teritorii care nu fac parte din teritoriulvamal al Comunității se exclud din teritoriul comunitar dinpunct de vedere al taxei:a) Republica Federală Germania:1. Insula Heligoland;2. teritoriul Busingen;b) Regatul Spaniei:1. Ceuta;2. Melilla;c) Republica Italiană:1. Livigno;2. Campione d’Italia;3. apele italiene ale Lacului Lugano.(3) Următoarele teritorii care fac parte din teritoriul vamalal Comunității se exclud din teritoriul comunitar din punctde vedere al taxei:a) Insulele Canare;b) Republica Franceză: teritoriile din străinătate;c) Muntele Athos;d) Insulele Aland;e) Insulele Channel.(4) Se consideră ca fiind incluse în teritoriileurmătoarelor state membre teritoriile menționate mai jos:a) Republica Franceză: Principatul Monaco;
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b) Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord: InsulaMan;c) Republica Cipru: zonele Akrotiri și Dhekelia aflate subsuveranitatea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei deNord.
Norme metodologice:11. (1) Bunurile de origine din teritoriile excluse prevăzute laart. 1252 alin. (2) și (3) din Codul fiscal trebuie importate dinperspectiva taxei, dacă sunt transportate în teritoriul Comunității.(2) Insula Man, Principatul Monaco și zonele aflate subsuveranitatea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nordde la Akrotiri și Dhekelia sunt considerate teritorii ale statelormembre, iar operațiunile cu originea sau destinația în:a) Insula Man sunt considerate cu originea sau destinația înRegatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord;b) Principatul Monaco sunt considerate cu originea saudestinația în Republica Franceză;c) zonele aflate sub suveranitatea Regatului Unit al MariiBritanii și Irlandei de Nord de la Akrotiri și Dhekelia suntconsiderate cu originea sau cu destinația în Republica Cipru.”3. Punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Codul fiscal:Operațiuni impozabileArt. 126. — (1) Din punct de vedere al taxei suntoperațiuni impozabile în România cele care îndeplinesccumulativ următoarele condiții:a) operațiunile care, în sensul art. 128—130, constituiesau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare deservicii, în sfera taxei, efectuate cu plată;b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare aserviciilor este considerat a fi în România, în conformitatecu prevederile art. 132 și 133;c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor esterealizată de o persoană impozabilă, astfel cum este definităla art. 127 alin. (1), acționând ca atare;d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezultedin una dintre activitățile economice prevăzute la art. 127alin. (2).(2) Este, de asemenea, operațiune impozabilă și importulde bunuri efectuat în România de orice persoană, dacălocul importului este în România, potrivit art. 1322.(3) Sunt, de asemenea, operațiuni impozabile șiurmătoarele operațiuni efectuate cu plată, pentru care loculeste considerat a fi în România, potrivit art. 1321:a) o achiziție intracomunitară de bunuri, altele decâtmijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuatăde o persoană impozabilă ce acționează ca atare sau de opersoană juridică neimpozabilă, care nu beneficiază dederogarea prevăzută la alin. (4), care urmează unei livrăriintracomunitare efectuate în afara României de către opersoană impozabilă ce acționează ca atare și care nu esteconsiderată întreprindere mică în statul său membru, șicăreia nu i se aplică prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) cuprivire la livrările de bunuri care fac obiectul unei instalărisau unui montaj sau ale art. 132 alin. 2) cu privire lavânzările la distanță;b) o achiziție intracomunitară de mijloace de transportnoi, efectuată de orice persoană;c) o achiziție intracomunitară de produse accizabile,efectuată de o persoană impozabilă, care acționează caatare, sau de o persoană juridică neimpozabilă.(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit. a), nu suntconsiderate operațiuni impozabile în România achizițiileintracomunitare de bunuri care îndeplinesc următoarelecondiții:a) sunt efectuate de o persoană impozabilă careefectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii

pentru care taxa nu este deductibilă sau de o persoanăjuridică neimpozabilă;b) valoarea totală a acestor achiziții intracomunitare nudepășește pe parcursul anului calendaristic curent sau nua depășit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonulde 10.000 euro, al cărui echivalent în lei este stabilit prinnorme.(5) Plafonul pentru achiziții intracomunitare prevăzut laalin. (4) lit. b) este constituit din valoarea totală, exclusivtaxa pe valoarea adăugată, datorată sau achitată în statulmembru din care se expediază sau se transportă bunurile,a achizițiilor intracomunitare de bunuri, altele decâtmijloace de transport noi sau bunuri supuse accizelor.(6) Persoanele impozabile și persoanele juridiceneimpozabile, eligibile pentru derogarea prevăzută laalin. (4), au dreptul să opteze pentru regimul generalprevăzut la alin. (3) lit. a). Opțiunea se aplică pentru celpuțin doi ani calendaristici.(7) Regulile aplicabile în cazul depășirii plafonului pentruachiziții intracomunitare, prevăzut la alin. (4) lit. b), sau alexercitării opțiunii sunt stabilite prin norme.(8) Nu sunt considerate operațiuni impozabile înRomânia:a) achizițiile intracomunitare de bunuri a căror livrare înRomânia ar fi scutită conform art. 143 alin. (1) lit. h)—m);b) achiziția intracomunitară de bunuri, efectuată încadrul unei operațiuni triunghiulare, pentru care locul esteîn România în conformitate cu prevederile art. 1321 alin. (1),atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:1. achiziția de bunuri este efectuată de către o persoanăimpozabilă, denumită cumpărător revânzător, care nu estestabilită în România, dar este înregistrată în scopuri de TVAîn alt stat membru;2. achiziția de bunuri este efectuată în scopul unei livrăriulterioare a bunurilor respective, în România, de cătrecumpărătorul revânzător prevăzut la pct. 1;3. bunurile astfel achiziționate de către cumpărătorulrevânzător prevăzut la pct. 1 sunt expediate sautransportate direct în România, dintr-un alt stat membrudecât cel în care cumpărătorul revânzător este înregistratîn scopuri de TVA, către persoana căreia urmează să-iefectueze livrarea ulterioară, denumită beneficiarul livrării
ulterioare;4. beneficiarul livrării ulterioare este o altă persoanăimpozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă,înregistrată în scopuri de TVA în România;5. beneficiarul livrării ulterioare a fost desemnat înconformitate cu art. 150 alin. (4) ca persoană obligată laplata taxei pentru livrarea efectuată de cumpărătorulrevânzător prevăzut la pct. 1;c) achizițiile intracomunitare de bunuri second-hand,opere de artă, obiecte de colecție și de antichități, în sensulprevederilor art. 1522, atunci când vânzătorul este opersoană impozabilă revânzătoare, care acționează înaceastă calitate, iar bunurile au fost taxate în statul membrude unde sunt furnizate, conform regimului special pentruintermediarii persoane impozabile, în sensul art. 313 și 326din Directiva 112, sau vânzătorul este organizator devânzări prin licitație publică, care acționează în aceastăcalitate, iar bunurile au fost taxate în statul membrufurnizor, conform regimului special, în sensul art. 333 dinDirectiva 112;d) achiziția intracomunitară de bunuri care urmează uneilivrări de bunuri aflate în regim vamal suspensiv sau sub oprocedură de tranzit intern, dacă pe teritoriul României seîncheie aceste regimuri sau această procedură pentrurespectivele bunuri.
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(9) Operațiunile impozabile pot fi:a) operațiuni taxabile, pentru care se aplică coteleprevăzute la art. 140;b) operațiuni scutite de taxă cu drept de deducere,pentru care nu se datorează taxa, dar este permisădeducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziții.În prezentul titlu aceste operațiuni sunt prevăzute laart. 143—1441;c) operațiuni scutite de taxă fără drept de deducere,pentru care nu se datorează taxa și nu este permisădeducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziții. Înprezentul titlu aceste operațiuni sunt prevăzute la art. 141;d) importuri și achiziții intracomunitare, scutite de taxă,conform art. 142;e) operațiuni prevăzute la lit. a)—c), care sunt scutite fărădrept de deducere, fiind efectuate de întreprinderile micicare aplică regimul special de scutire prevăzut la art. 152,pentru care nu se datorează taxa și nu este permisădeducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziții.
Norme metodologice:2. (1) În sensul art. 126 alin. (1) din Codul fiscal, operațiuneanu este impozabilă în România dacă cel puțin una dintrecondițiile prevăzute la lit. a)—d) nu este îndeplinită.(2) În sensul art. 126 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, o livrarede bunuri și/sau o prestare de servicii trebuie să se efectueze cuplată. Condiția referitoare la «plată» implică existența uneilegături directe între operațiune și contrapartida obținută. Ooperațiune este impozabilă în condițiile în care aceastăoperațiune aduce un avantaj clientului, iar contrapartidaobținută, este aferentă avantajului primit, după cum urmează:a) condiția referitoare la existența unui avantaj pentru unclient este îndeplinită în cazul în care furnizorul de bunuri sauprestatorul de servicii se angajează să furnizeze bunuri și/sauservicii determinabile persoanei ce efectuează plata sau, înabsența plății, când operațiunea a fost realizată pentru a permitestabilirea unui astfel de angajament. Această condiție estecompatibilă cu faptul că serviciile au fost colective, nu au fostmăsurabile cu exactitate sau au făcut parte dintr-o obligațielegală;b) condiția existenței unei legături între operațiune șicontrapartida obținută este îndeplinită chiar dacă prețul nureflectă valoarea normală a operațiunii, respectiv ia forma unorcotizații, bunuri sau servicii, reduceri de preț, sau nu este plătitdirect de beneficiar, ci de un terț.(3) În sensul art. 126 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, achizițiaintracomunitară de mijloace noi de transport efectuată de oricepersoană impozabilă ori neimpozabilă sau de orice persoanăjuridică neimpozabilă este întotdeauna considerată o operațiuneimpozabilă în România, pentru care nu sunt aplicabile regulilereferitoare la plafonul de achiziții intracomunitare prevăzut laart. 126 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, dacă locul respectiveiachiziții intracomunitare este în România, conform art. 1321 dinCodul fiscal.(4) În sensul art. 126 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, achizițiaintracomunitară de produse accizabile efectuată de o persoanăimpozabilă sau de o persoană juridică neimpozabilă esteîntotdeauna considerată o operațiune impozabilă în România,pentru care nu sunt aplicabile regulile referitoare la plafonul deachiziții intracomunitare prevăzut la art. 126 alin. (4) lit. b) dinCodul fiscal, dacă locul respectivei achiziții intracomunitare esteîn România, conform art. 1321 din Codul fiscal.(5) Echivalentul în lei al plafonului pentru achizițiiintracomunitare de 10.000 euro, prevăzut la art. 126 alin. (4)lit. b) din Codul fiscal, aplicabil în cursul unui an calendaristic, sedetermină pe baza cursului valutar de schimb comunicat deBanca Națională a României la data aderării și se rotunjește lacifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare când cifra sutelor

este egală sau mai mare decât 5 și prin reducere când cifrasutelor este mai mică de 5, prin urmare plafonul este de34.000 lei.(6) În aplicarea art. 126 alin. (5), pentru calculul plafonului deachiziții intracomunitare se iau în considerare următoareleelemente:a) valoarea tuturor achizițiilor intracomunitare, cu excepțiaachizițiilor intracomunitare prevăzute la alin. (7);b) valoarea tranzacției ce conduce la depășirea plafonuluipentru achiziții intracomunitare;c) valoarea oricărui import efectuat de persoana juridicăneimpozabilă în alt stat membru, pentru bunurile transportate înRomânia după import.(7) La calculul plafonului pentru achiziții intracomunitare nuse vor lua în considerare:a) valoarea achizițiilor intracomunitare de produse accizabile;b) valoarea achizițiilor intracomunitare de mijloace noi detransport;c) valoarea achizițiilor de bunuri a căror livrare a fost o livrarede bunuri cu instalare sau montaj, pentru care locul livrării seconsideră a fi în România, în conformitate cu prevederileart. 132 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;d) valoarea achizițiilor de bunuri a căror livrare a fost ovânzare la distanță, pentru care locul livrării se consideră a fi înRomânia, în conformitate cu prevederile art. 132 alin. (2) și (3)din Codul fiscal;e) valoarea achizițiilor de bunuri second-hand, de opere deartă, de obiecte de colecție și antichități, așa cum sunt definitela art. 1522 din Codul fiscal, în cazul în care aceste bunuri au fosttaxate conform unui regim special similar celui prevăzut laart. 1522 din Codul fiscal în statul membru din care au fostlivrate;f) valoarea achizițiilor de gaze naturale și energie electrică acăror livrare a fost efectuată în conformitate cu prevederileart. 132 alin. (1) lit. e) și f) din Codul fiscal.(8) În cazul în care plafonul pentru achiziții intracomunitareeste depășit, persoana prevăzută la art. 126 alin. (4) lit. a) dinCodul fiscal va solicita înregistrarea în scopuri de TVA conformart. 1531 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Înregistrarea va rămânevalabilă pentru perioada până la sfârșitul anului calendaristic încare a fost depășit plafonul de achiziții și cel puțin pentru anulcalendaristic următor.(9) Persoana prevăzută la art. 126 alin. (4) lit. a) din Codulfiscal poate solicita anularea înregistrării oricând dupăîncheierea anului calendaristic următor celui în care s-aînregistrat, conform art. 1531 alin. (5) din Codul fiscal. Prinexcepție, persoana respectivă rămâne înregistrată în scopuri deTVA conform art. 1531 din Codul fiscal pentru toate achizițiileintracomunitare efectuate cel puțin pentru încă un ancalendaristic, dacă plafonul pentru achiziții intracomunitare estedepășit și în anul calendaristic care a urmat celui în carepersoana a fost înregistrată.(10) Dacă după expirarea anului calendaristic următor celuiîn care persoana a fost înregistrată persoana respectivăefectuează o achiziție intracomunitară în baza codului deînregistrare în scopuri de TVA obținut conform art. 1531 dinCodul fiscal, se consideră că persoana a optat conform art. 126alin. (6) din Codul fiscal, cu excepția cazului în care este obligatăsă rămână înregistrată în urma depășirii plafonului pentruachiziții intracomunitare în anul următor anului în care s-aînregistrat, situație în care se aplică prevederile alin. (9).(11) În sensul art. 126 alin. (6) din Codul fiscal, persoaneleimpozabile care efectuează numai operațiuni pentru care taxanu este deductibilă și persoanele juridice neimpozabile, care nusunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codulfiscal, care nu depășesc plafonul pentru achiziții intracomunitare,pot opta pentru regimul general prevăzut la art. 126 alin. (3)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 927/31.XII.200928



lit. a) din Codul fiscal. Aceste persoane sunt obligate la platataxei în România pentru toate achizițiile intracomunitare de ladata la care își exercită opțiunea și vor solicita un cod deînregistrare în scopuri de TVA conform art. 1531 alin. (2) dinCodul fiscal. Aceste persoane pot solicita anularea înregistrăriioricând după încheierea a 2 ani calendaristici ce urmează celuiîn care s-au înregistrat, conform art. 1531 alin. (6) din Codulfiscal.(12) În cazul în care după încheierea a 2 ani calendaristiciconsecutivi de la înregistrare persoanele prevăzute la alin. (11)efectuează o achiziție intracomunitară în baza codului deînregistrare în scopuri de TVA obținut conform art. 1531 dinCodul fiscal, se consideră că aceste persoane și-au reexercitatopțiunea în condițiile art. 126 alin. (6) și art. 1531 alin. (7) dinCodul fiscal, cu excepția cazului în care aceste persoane suntobligate să rămână înregistrate în urma depășirii plafonuluipentru achiziții intracomunitare în anul calendaristic anterior,situație în care se aplică prevederile alin. (9).(13) În scopul aplicării prevederilor art. 126 alin. (8) lit. b) dinCodul fiscal, relația de transport al bunurilor din primul statmembru în România trebuie să existe între furnizor șicumpărătorul revânzător, oricare dintre aceștia putând firesponsabil pentru transportul bunurilor, în conformitate cucondițiile Incoterms sau în conformitate cu prevederilecontractuale. Dacă transportul este realizat de beneficiarullivrării, nu sunt aplicabile măsurile de simplificare pentruoperațiuni triunghiulare. Obligațiile ce revin beneficiarului livrăriiulterioare, dacă România este al treilea stat membru:a) să plătească taxa aferentă livrării efectuate decumpărătorul revânzător care nu este stabilit în România înconformitate cu prevederile art. 150 alin. (4) și art. 157 alin. (1)sau (2), după caz;b) să înscrie achiziția efectuată în rubricile alocate achizițiilorintracomunitare de bunuri din decontul de taxă prevăzut laart. 1562 sau 1563 din Codul fiscal, precum și în declarațiarecapitulativă prevăzută la art. 1564 din Codul fiscal.(14) În cazul operațiunilor triunghiulare efectuate în condițiileart. 126 alin. (8) lit. b), dacă România este al doilea stat membrual cumpărătorului revânzător și acesta a transmis furnizoruluidin primul stat membru codul său de înregistrare în scopuri deTVA acordat conform art. 153 din Codul fiscal, cumpărătorulrevânzător trebuie să îndeplinească următoarele obligații:a) să emită factura prevăzută la art. 155 din Codul fiscal, încare să fie înscris codul său de înregistrare în scopuri de TVA înRomânia și codul de înregistrare în scopuri de TVA din al treileastat membru al beneficiarului livrării;b) să nu înscrie achiziția intracomunitară de bunuri care aravea loc în România ca urmare a transmiterii codului deînregistrare în scopuri de TVA acordat conform art. 153 dinCodul fiscal în declarația recapitulativă privind achizițiileintracomunitare, prevăzută la art. 1564 din Codul fiscal, aceastafiind neimpozabilă. În decontul de taxă aceste achiziții se înscriula rubrica rezervată achizițiilor neimpozabile;c) să înscrie livrarea efectuată către beneficiarul livrării dinal treilea stat membru în rubrica rezervată livrărilorintracomunitare de bunuri scutite de taxă a decontului de taxă șiîn declarația recapitulativă prevăzută la art. 1564 din Codul fiscalurmătoarele date:1. codul de înregistrare în scopuri de TVA, din al treilea statmembru, al beneficiarului livrării;2. codul T în rubrica corespunzătoare;3. valoarea livrării efectuate.”

4. Punctele 3—5 se modifică și vor avea următorulcuprins:„Codul fiscal:Persoane impozabile și activitatea economicăArt. 127. — (1) Este considerată persoană impozabilăorice persoană care desfășoară, de o manieră independentăși indiferent de loc, activități economice de natura celorprevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatulacestei activități.(2) În sensul prezentului titlu, activitățile economicecuprind activitățile producătorilor comercianților sauprestatorilor de servicii, inclusiv activitățile extractive,agricole și activitățile profesiilor libere sau asimilateacestora. De asemenea, constituie activitate economicăexploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopulobținerii de venituri cu caracter de continuitate.(21) Situațiile în care persoanele fizice care efectueazălivrări de bunuri imobile devin persoane impozabile suntexplicitate prin norme.(3) Nu acționează de o manieră independentă angajațiisau oricare alte persoane legate de angajator printr-uncontract individual de muncă sau prin orice alteinstrumente juridice care creează un raportangajator/angajat în ceea ce privește condițiile de muncă,remunerarea sau alte obligații ale angajatorului.(4) Instituțiile publice nu sunt persoane impozabilepentru activitățile care sunt desfășurate în calitate deautorități publice, chiar dacă pentru desfășurarea acestoractivități se percep cotizații, onorarii, redevențe, taxe saualte plăți, cu excepția acelor activități care ar producedistorsiuni concurențiale dacă instituțiile publice ar fitratate ca persoane neimpozabile, precum și a celorprevăzute la alin. (5) și (6).(5) Instituțiile publice sunt persoane impozabile pentruactivitățile desfășurate în calitate de autorități publice, darcare sunt scutite de taxă, conform art. 141.(6) Instituțiile publice sunt, de asemenea, persoaneimpozabile pentru următoarele activități:a) telecomunicații;b) furnizarea de apă, gaze, energie electrică, energietermică, agent frigorific și altele de aceeași natură;c) transport de bunuri și de persoane;d) servicii prestate în porturi și aeroporturi;e) livrarea de bunuri noi, produse pentru vânzare;f) activitatea târgurilor și expozițiilor comerciale;g) depozitarea;h) activitățile organismelor de publicitate comercială;i) activitățile agențiilor de călătorie;j) activitățile magazinelor pentru personal, cantine,restaurante și alte localuri asemănătoare;k) operațiunile posturilor publice de radio și televiziune.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), oricepersoană care efectuează ocazional o livrareintracomunitară de mijloace de transport noi va ficonsiderată persoană impozabilă pentru orice astfel delivrare.(8) În condițiile și în limitele prevăzute în norme, esteconsiderat drept grup fiscal unic un grup de persoaneimpozabile stabilite în România care, independente fiind dinpunct de vedere juridic, sunt în relații strânse una cu altadin punct de vedere organizatoric, financiar și economic.(9) Orice asociat sau partener al unei asocieri sauorganizații fără personalitate juridică este consideratpersoană impozabilă separată pentru acele activitățieconomice care nu sunt desfășurate în numele asocieriisau organizației respective.
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(10) Asocierile în participațiune nu dau naștere uneipersoane impozabile separate. Asocierile de tip jointventure, consortium sau alte forme de asociere în scopuricomerciale, care nu au personalitate juridică și suntconstituite în temeiul legii, sunt tratate drept asocieri înparticipațiune.
Norme metodologice:3. (1) În sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, exploatareabunurilor corporale sau necorporale, în concordanță cu principiulde bază al sistemului de TVA potrivit căruia taxa trebuie să fieneutră, se referă la orice tip de tranzacții, indiferent de forma lorjuridică, astfel cum se menționează în constatările CurțiiEuropene de Justiție în cazurile C-186/89 Van Tiem, C-306/94Regie dauphinoise, C—77/01 Empresa de DesenvolvimentoMineiro SA (EDM).(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), persoanele fizice nu seconsideră că realizează o activitate economică în sfera deaplicare a taxei atunci când obțin venituri din vânzarealocuințelor proprietate personală sau a altor bunuri care au fostfolosite de către acestea pentru scopuri personale. În categoriabunurilor utilizate în scopuri personale se includ construcțiile și,după caz, terenul aferent acestora, proprietate personală apersoanelor fizice care au fost utilizate în scop de locuință,inclusiv casele de vacanță, orice alte bunuri utilizate în scoppersonal de persoana fizică, precum și bunurile de orice naturămoștenite legal sau dobândite ca urmare a măsurilor reparatoriiprevăzute de legile privind reconstituirea dreptului deproprietate.(3) Persoana fizică, care nu a devenit deja persoanăimpozabilă pentru alte activități, se consideră că realizează oactivitate economică din exploatarea bunurilor corporale saunecorporale, dacă acționează ca atare, de o manierăindependentă, și activitatea respectivă este desfășurată înscopul obținerii de venituri cu caracter de continuitate, în sensulart. 127 alin. (2) din Codul fiscal.(4) În cazul construirii de bunuri imobile de către persoanelefizice, în vederea vânzării, activitatea economică esteconsiderată începută în momentul în care persoana fizicărespectivă intenționează să efectueze o astfel de activitate, iarintenția persoanei respective trebuie apreciată în bazaelementelor obiective, de exemplu, faptul că aceasta începe săangajeze costuri și/sau să facă investiții pregătitoare inițieriiactivității economice. Activitatea economică este consideratăcontinuă din momentul începerii sale, incluzând și livrareabunului sau părților din bunul imobil construit, chiar dacă esteun singur bun imobil.(5) În cazul achiziției de terenuri și/sau de construcții de cătrepersoana fizică în scopul vânzării, livrarea acestor bunurireprezintă o activitate cu caracter de continuitate dacă persoanafizică realizează mai mult de o singură tranzacție în cursul unuian calendaristic. Totuși, dacă persoana fizică derulează dejaconstrucția unui bun imobil în vederea vânzării, conform alin. (4),activitatea economică fiind deja considerată începută șicontinuă, orice alte tranzacții efectuate ulterior nu vor mai aveacaracter ocazional. Deși prima livrare este consideratăocazională, dacă intervine o a doua livrare în cursul aceluiașian, prima livrare nu va fi impozitată dar va fi luată în considerarela calculul plafonului prevăzut la art. 152 din Codul fiscal.Livrările de construcții și terenuri, scutite de taxă conformart. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, sunt avute în vedere atâtla stabilirea caracterului de continuitate al activității economice,cât și la calculul plafonului de scutire prevăzut la art. 152 dinCodul fiscal.Exemplul nr. 1: O persoană fizică, care nu a mai realizattranzacții cu bunuri imobile în anii precedenți, a livrat în cursulanului 2010 două terenuri care nu sunt construibile. Deșipersoana fizică a devenit persoană impozabilă pentru aceste

livrări, totuși livrările respective fiind scutite de taxă conformart. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, persoana fizică nu areobligația înregistrării în scopuri de taxă conform art. 153 dinCodul fiscal. Dacă aceeași persoană fizică livrează în cursulanului 2010 o construcție nouă în sensul art. 141 alin. (2) lit. f)din Codul fiscal, va avea obligația să se înregistreze în scopuride taxă dacă livrarea respectivă cumulată cu livrările anterioaredepășește plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codulfiscal.Exemplul nr. 2: O persoană fizică (familie) vinde în cursulanului 2010 un teren construibil sau o construcție nouă în sensulart. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal. Deși în principiuoperațiunea nu ar fi scutită de taxă conform art. 141 alin. (2) lit. f)din Codul fiscal, indiferent de valoarea livrării, dacă persoanafizică nu realizează și alte operațiuni pentru care ar devenipersoană impozabilă în cursul anului 2010, această operațiuneeste considerată ocazională și persoana fizică nu ar aveaobligația înregistrării în scopuri de taxă. Dacă în același an,aceeași persoană fizică livrează un teren construibil sau oconstrucție nouă în sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal,respectiva persoană va deveni persoană impozabilă și va aveaobligația să se înregistreze în scopuri de taxă înainte deefectuarea celei de-a doua livrări, dacă prima livrare a depășitplafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal. Dacă adoua livrare ar fi scutită conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codulfiscal, fiind o construcție care nu este nouă sau un teren carenu este construibil, persoana fizică ar avea obligația să seînregistreze în scopuri de taxă conform art. 153 înainte derealizarea celei de-a doua livrări dacă prima livrare depășeșteplafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal.Exemplul nr. 3: O persoană fizică realizează în cursul anului2010 două livrări care ar fi scutite conform art. 141 alin. (2) lit. f)din Codul fiscal. Dacă nu mai realizează nicio operațiune în anul2010, iar în anul 2011 va livra o construcție nouă sau un terenconstruibil în sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, vaavea obligația să se înregistreze în scopuri de taxă în anul 2011numai dacă va depăși plafonul de scutire prevăzut la art. 152din Codul fiscal.Exemplul nr. 4: O persoană fizică a început în cursul anului2009 construcția unui bun imobil cu intenția de a vinde aceastăconstrucție. În cursul anului 2009 nu a încasat avansuri și înprincipiu nu are obligația să solicite înregistrarea în scopuri detaxă. Dacă în anul 2010, înainte să înceapă să încasezeavansuri sau înainte să facă livrări ale unor părți ale bunuluiimobil sau livrarea respectivului imobil în integralitatea sa,livrează un teren construibil sau o construcție nouă în sensulart. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, persoana fizică ar aveaobligația să se înregistreze în scopuri de taxă atunci cânddepășește plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codulfiscal. Această livrare nu este considerată ocazională, activitateaeconomică fiind considerată continuă din momentul începeriiconstrucției, respectiv din anul 2009.În cazul exemplelor prezentate au fost avute în vedere numaipersoanele fizice care nu sunt considerate persoane impozabilepentru alte activități economice desfășurate și faptul că oricelivrare de locuințe personale, de case de vacanță sau de altebunuri prevăzute la alin. (2) nu este luată în considerare pentrustabilirea caracterului de continuitate al activității nefiindconsiderată operațiune în sfera de aplicare a taxei.(6) În cazul în care bunurile imobile sunt deținute încoproprietate de o familie, dacă există obligația înregistrării înscopuri de taxă pentru vânzarea acestor bunuri imobile, unuldintre soți va fi desemnat să îndeplinească această obligație.(7) Transferul în patrimoniul afacerii al bunurilor sauserviciilor achiziționate sau dobândite de persoanele fizice șicare au fost folosite în scopuri personale, în vederea utilizăriipentru desfășurarea de activități economice, nu este o
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operațiune asimilată unei livrări de bunuri/prestări de servicii,efectuate cu plată, iar persoana fizică nu poate deduce taxaaferentă bunurilor/serviciilor respective prin aplicarea proceduriide ajustare prevăzută la art. 148 și 149 din Codul fiscal.(8) Nu sunt considerate activități economice:a) acordarea de bunuri și/sau servicii în mod gratuit deorganizațiile fără scop patrimonial;b) livrarea următoarelor obiecte de cult religios: vaseliturgice, icoane metalice sau litografiate, cruci, crucifixe,cruciulițe și medalioane cu imagini religioase specifice cultului,obiecte de colportaj religios, calendare religioase, produsenecesare exercitării activității de cult religios, precum tămâia,lumânările, dar cu excepția celor decorative și a celor pentrununți și botezuri.(9) În sensul art. 127 alin. (4) din Codul fiscal, distorsiuniconcurențiale rezultă atunci când aceeași activitate estedesfășurată de mai multe persoane, dintre care unelebeneficiază de un tratament fiscal preferențial, astfel încâtcontravaloarea bunurilor livrate și/sau a serviciilor prestate deacestea nu este grevată de taxă, față de alte persoane care suntobligate să greveze cu taxa contravaloarea livrărilor de bunuriși/sau a prestărilor de servicii efectuate.(10) În situația în care instituția publică desfășoară activitățipentru care este tratată ca persoană impozabilă, instituțiapublică este considerată persoană impozabilă în legătură cuacele activități sau, după caz, cu partea din structuraorganizatorică prin care sunt realizate acele activități. Prinexcepție, în scopul stabilirii locului prestării serviciilor conformart. 133 din Codul fiscal, o persoană juridică neimpozabilă careeste înregistrată în scopuri de TVA este considerată persoanăimpozabilă.(11) În sensul art. 127 alin. (7) din Codul fiscal, persoanafizică devine persoană impozabilă în cazul unei livrăriintracomunitare de mijloace de transport noi. De asemenea,orice altă persoană juridică neimpozabilă se consideră persoanăimpozabilă pentru livrarea intracomunitară de mijloace detransport noi. Aceste persoane nu sunt obligate să seînregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscalpentru aceste livrări intracomunitare de mijloace de transport noiîn conformitate cu prevederile art. 153 alin. (3) din Codul fiscal.4. (1) În sensul art. 127 alin. (8) din Codul fiscal, grupul depersoane impozabile stabilite în România, independente dinpunct de vedere juridic și aflate în strânsă legătură din punct devedere financiar, economic și organizatoric, poate opta să fietratat drept grup fiscal, cu următoarele condiții:a) o persoană impozabilă nu poate face parte decât dintr-unsingur grup fiscal; șib) opțiunea trebuie să se refere la o perioadă de cel puțin2 ani; șic) toate persoanele impozabile din grup trebuie să apliceaceeași perioadă fiscală.(2) Opțiunea prevăzută la alin. (1) lit. b) se referă la grup, nula fiecare membru al grupului.(3) Grupul fiscal se poate constitui din minimum douăpersoane impozabile.(4) Până la data de 1 ianuarie 2012, grupul fiscal se poateconstitui numai de către persoane impozabile care suntconsiderate mari contribuabili.(5) Se consideră, conform alin. (1), în strânsă legătură dinpunct de vedere financiar, economic și organizatoric persoaneleimpozabile al căror capital este deținut direct sau indirect înproporție de mai mult de 50% de către aceeași acționari.Îndeplinirea acestei condiții se dovedește prin certificatulconstatator eliberat de către Registrul Comerțului și/sau, dupăcaz, alte documente justificative.(6) În vederea implementării grupului fiscal se depune laorganul fiscal competent o cerere semnată de către

reprezentanții legali ai tuturor membrilor grupului, care săcuprindă următoarele:a) numele, adresa, obiectul de activitate și codul deînregistrare în scopuri de TVA al fiecărui membru;b) dovada că membrii sunt în strânsă legătură conformalin. (5);c) numele membrului numit reprezentant.(7) Organul fiscal competent va lua o decizie oficială princare să aprobe sau să refuze implementarea grupului fiscal și vacomunica acea decizie reprezentantului grupului, precum șifiecărui organ fiscal în jurisdicția căruia se află membrii grupuluifiscal, în termen de 60 de zile de la data primirii cereriimenționate la alin. (6).(8) Implementarea grupului fiscal va intra în vigoare în primazi din cea de-a doua lună următoare datei deciziei menționate laalin. (7).(9) Reprezentantul grupului va notifica organului fiscalcompetent oricare dintre următoarele evenimente:a) încetarea opțiunii prevăzute la alin. (1) de a forma un grupfiscal unic, cu cel puțin 30 de zile înainte de producereaevenimentului;b) neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1)—(5), careconduc la anularea tratamentului persoanelor impozabile cagrup fiscal sau a unei persoane ca membru al grupului fiscal, întermen de 15 zile de la producerea evenimentului care a generataceastă situație;c) numirea unui alt reprezentant al grupului fiscal cu cel puțin30 de zile înainte de producerea evenimentului;d) părăsirea grupului fiscal de către unul dintre membri, cucel puțin 30 de zile înainte de producerea evenimentului;e) intrarea unui nou membru în grupul fiscal, cu cel puțin 30de zile înainte de producerea evenimentului.(10) În situațiile prevăzute la alin. (9) lit. a) și b), organul fiscalcompetent va anula tratamentul persoanelor impozabile ca grupfiscal sau, după caz, al unei persoane ca membru al grupuluifiscal, astfel:a) în cazul prevăzut la alin. (9) lit. a), de la data de 1 a luniiurmătoare celei în care a încetat opțiunea;b) în cazul prevăzut la alin. (9) lit. b), de la data de 1 a luniiurmătoare celei în care s-a produs evenimentul care a generataceastă situație.(11) În situațiile prevăzute la alin. (9) lit. c)—e) organul fiscalcompetent va lua o decizie oficială în termen de 30 de zile de ladata primirii notificării și va comunica această deciziereprezentantului, precum și fiecărui organ fiscal competent înjurisdicția căruia se află membrii grupului fiscal. Această decizieva intra în vigoare din prima zi a lunii următoare celei în care afost transmisă reprezentantului. Până la primirea deciziei,persoanele impozabile care au solicitat părăsirea sau intrareaîn grup a unui membru sunt tratate ca grup fiscal unic format dinmembri care au depus inițial opțiunea de a fi tratați ca grup fiscalunic și au fost acceptați în acest sens de către organul fiscalcompetent. În situația în care se solicită numirea unui altreprezentant al grupului, organul fiscal competent anuleazăcalitatea reprezentantului grupului fiscal și în aceeași notificareva numi un alt reprezentant propus de membri grupului.(12) Organul fiscal competent va putea în urma verificărilorefectuate:a) să anuleze tratamentul unei persoane ca membru al unuigrup fiscal în cazul în care acea persoană nu mai întruneștecriteriile de eligibilitate pentru a fi considerată un asemeneamembru în conformitate cu prevederile alin. (1). Această anulareva intra în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare celeiîn care situația a fost constatată de organele fiscale competente;b) să anuleze tratamentul persoanelor impozabile ca grupfiscal în cazul în care acele persoane impozabile nu maiîntrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate un
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asemenea grup. Această anulare va intra în vigoare începând cuprima zi a lunii următoare celei în care situația a fost constatatăde organele fiscale competente;(13) De la data implementării grupului fiscal unic conformalin. (8):a) fiecare membru al grupului fiscal, altul decâtreprezentantul:1. va raporta în decontul de taxă menționat la art. 1562 dinCodul fiscal orice livrare de bunuri, prestare de servicii, importsau achiziție intracomunitară de bunuri sau orice altă operațiunerealizată de sau către acesta pe parcursul perioadei fiscale;2. va trimite decontul său de taxă reprezentantului, iar ocopie a acestui document organului fiscal de care aparține;3. nu va plăti nicio taxă datorată și nu va solicita niciorambursare conform decontului său de taxă.b) reprezentantul:1. va raporta în propriul decont de taxă, menționat înart. 1562 din Codul fiscal, orice livrare de bunuri, prestare deservicii, import sau achiziție intracomunitară de bunuri sau deservicii, precum și orice altă operațiune realizată de sau cătreacesta pe parcursul perioadei fiscale;2. va raporta într-un decont consolidat rezultatele din toatedeconturile de TVA primite de la alți membri ai grupului fiscal,precum și rezultatele din propriul decont de taxă pentru perioadafiscală respectivă;3. va depune la organul fiscal de care aparține toatedeconturile de taxă ale membrilor, precum și formularul dedecont de taxă consolidat;4. va plăti sau, după caz, va cere rambursarea taxei carerezultă din decontul de taxă consolidat.(14) Fiecare membru al grupului fiscal trebuie:a) să depună declarația recapitulativă prevăzută la art. 1564din Codul fiscal, la organul fiscal de care aparține;b) să se supună controlului organului fiscal de care aparține;c) să răspundă separat și în solidar pentru orice taxă datoratăde el sau de orice membru al grupului fiscal pentru perioada câtaparține respectivului grup fiscal.(15) Livrările de bunuri și prestările de servicii realizate defiecare membru al grupului sunt supuse regimului normal deimpozitare prevăzut de titlul VI din Codul fiscal, indiferent dacăsunt realizate către terți sau către ceilalți membri ai grupuluifiscal, fiecare membru al grupului fiind considerat o persoanăimpozabilă separată.5. Obligațiile și drepturile din punct de vedere al taxei pentruoperațiunile derulate de asocierile prevăzute la art. 127 alin. (10)din Codul fiscal sunt prevăzute la pct. 791.”5. Punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Livrarea de bunuriArt. 128. — (1) Este considerată livrare de bunuritransferul dreptului de a dispune de bunuri ca și unproprietar.(2) Se consideră că o persoană impozabilă, careacționează în nume propriu, dar în contul altei persoane, încalitate de intermediar, într-o livrare de bunuri, aachiziționat și livrat bunurile respective ea însăși, încondițiile stabilite prin norme.(3) Următoarele operațiuni sunt considerate, deasemenea, livrări de bunuri, în sensul alin. (1):a) predarea efectivă a bunurilor către o altă persoană, caurmare a unui contract care prevede că plata se efectueazăîn rate sau a oricărui alt tip de contract care prevede căproprietatea este atribuită cel mai târziu în momentul plățiiultimei sume scadente, cu excepția contractelor de leasing;b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor,în urma executării silite;

c) trecerea în domeniul public a unor bunuri dinpatrimoniul persoanelor impozabile, în condițiile prevăzutede legislația referitoare la proprietatea publică și regimuljuridic al acesteia, în schimbul unei despăgubiri.(4) Sunt asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu platăurmătoarele operațiuni:a) preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilormobile achiziționate sau produse de către aceasta pentru afi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitateaeconomică desfășurată, dacă taxa aferentă bunurilorrespective sau părților lor componente a fost dedusă totalsau parțial;b) preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilormobile achiziționate sau produse de către aceasta pentru afi puse la dispoziție altor persoane în mod gratuit, dacă taxaaferentă bunurilor respective sau părților lor componentea fost dedusă total sau parțial;c) preluarea de către o persoană impozabilă de bunurimobile corporale achiziționate sau produse de cătreaceasta, altele decât bunurile de capital prevăzute la art. 149alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate în scopul unor operațiunicare nu dau drept integral de deducere, dacă taxa aferentăbunurilor respective a fost dedusă total sau parțial la dataachiziției;d) bunurile constatate lipsă din gestiune, cu excepțiacelor la care se face referire la alin. (8) lit. a)—c).(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoaneimpozabile către asociații sau acționarii săi, inclusiv odistribuire de bunuri legată de lichidarea sau de dizolvareafără lichidare a persoanei impozabile, cu excepțiatransferului prevăzut la alin. (7), constituie livrare de bunuriefectuată cu plată, dacă taxa aferentă bunurilor respectivesau părților lor componente a fost dedusă total sau parțial.(6) În cazul a două sau mai multe transferuri succesiveale dreptului de proprietate asupra unui bun, fiecaretransfer este considerat o livrare separată a bunului, chiardacă bunul este transportat direct beneficiarului final.(7) Transferul tuturor activelor sau al unei părți aacestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, dupăcaz, și de pasive, indiferent dacă este realizat ca urmare avânzării sau ca urmare a unor operațiuni precum divizarea,fuziunea ori ca aport în natură la capitalul unei societăți, nuconstituie livrare de bunuri dacă primitorul activelor este opersoană impozabilă. Primitorul activelor este considerat afi succesorul cedentului în ceea ce privește ajustareadreptului de deducere prevăzută de lege.(8) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1):a) bunurile distruse ca urmare a unor calamități naturalesau a unor cauze de forță majoră, precum și bunurilepierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum suntprevăzute prin norme;b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, carenu mai pot fi valorificate, precum și activele corporale fixecasate, în condițiile stabilite prin norme;c) perisabilitățile, în limitele prevăzute prin lege;d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat caajutoare umanitare externe sau interne;e) acordarea în mod gratuit de bunuri ca mostre în cadrulcampaniilor promoționale, pentru încercarea produselorsau pentru demonstrații la punctele de vânzare, precum șialte bunuri acordate în scopul stimulării vânzărilor încondițiile stabilite prin norme;f) acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, încadrul acțiunilor de sponsorizare, de mecenat, deprotocol/reprezentare, precum și alte destinații prevăzutede lege, în condițiile stabilite prin norme.
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(9) Livrarea intracomunitară reprezintă o livrare debunuri, în înțelesul alin. (1), care sunt expediate sautransportate dintr-un stat membru în alt stat membru decătre furnizor sau de persoana către care se efectueazălivrarea ori de altă persoană în contul acestora.(10) Este asimilat cu livrarea intracomunitară cu platătransferul de către o persoană impozabilă de bunuriaparținând activității sale economice din România într-unalt stat membru, cu excepția nontransferurilor prevăzute laalin. (12).(11) Transferul prevăzut la alin. (10) reprezintăexpedierea sau transportul oricăror bunuri mobilecorporale din România către alt stat membru, de persoanaimpozabilă sau de altă persoană în contul său, pentru a fiutilizate în scopul desfășurării activității sale economice.(12) În sensul prezentului titlu, nontransferul reprezintăexpedierea sau transportul unui bun din România în alt statmembru, de persoana impozabilă sau de altă persoană încontul său, pentru a fi utilizat în scopul uneia dinurmătoarele operațiuni:a) livrarea bunului respectiv realizată de persoanaimpozabilă pe teritoriul statului membru de destinație abunului expediat sau transportat în condițiile prevăzute laart. 132 alin. (5) și (6) privind vânzarea la distanță;b) livrarea bunului respectiv, realizată de persoanaimpozabilă pe teritoriul statului membru de destinație abunului expediat sau transportat, în condițiile prevăzute laart. 132 alin. (1) lit. b) privind livrările cu instalare sauasamblare, efectuate de către furnizor sau în numeleacestuia;c) livrarea bunului respectiv, realizată de persoanaimpozabilă la bordul navelor, aeronavelor sau trenurilor, peparcursul transportului de persoane efectuat în teritoriulComunității, în condițiile prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. d);d) livrarea bunului respectiv, realizată de persoanaimpozabilă, în condițiile prevăzute la art. 143 alin. (2) cuprivire la livrările intracomunitare scutite, la art. 143 alin. (1)lit. a) și b) cu privire la scutirile pentru livrările la export șila art. 143 alin. (1) lit. h), i), j), k) și m) cu privire la scutirilepentru livrările destinate navelor, aeronavelor, misiunilordiplomatice și oficiilor consulare, precum și organizațiilorinternaționale și forțelor NATO;e) livrarea de gaz prin rețeaua de distribuție a gazelornaturale sau de electricitate, în condițiile prevăzute laart. 132 alin. (1) lit. e) și f) privind locul livrării acestor bunuri;f) prestarea de servicii în beneficiul persoaneiimpozabile, care implică lucrări asupra bunurilor corporaleefectuate în statul membru în care se termină expediereasau transportul bunului, cu condiția ca bunurile, dupăprelucrare, să fie reexpediate persoanei impozabile dinRomânia de la care fuseseră expediate sau transportateinițial;g) utilizarea temporară a bunului respectiv pe teritoriulstatului membru de destinație a bunului expediat sautransportat, în scopul prestării de servicii în statul membrude destinație, de către persoana impozabilă stabilită înRomânia;h) utilizarea temporară a bunului respectiv, pentru operioadă care nu depășește 24 de luni, pe teritoriul unui altstat membru, în condițiile în care importul aceluiași bundintr-un stat terț, în vederea utilizării temporare, ar beneficiade regimul vamal de admitere temporară cu scutireintegrală de drepturi de import.(13) În cazul în care nu mai este îndeplinită una dincondițiile prevăzute la alin. (12), expedierea sau transportulbunului respectiv este considerat ca un transfer dinRomânia în alt stat membru. În acest caz, transferul se

consideră efectuat în momentul în care condiția nu mai esteîndeplinită.(14) Prin ordin al ministrului finanțelor publice, se potintroduce măsuri de simplificare cu privire la aplicareaalin. (10)—(13).
Norme metodologice:6. (1) În sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal, preluarea debunuri produse de către o persoană impozabilă pentru a fifolosite în cursul desfășurării activității sale economice saupentru continuarea acesteia nu se consideră ca fiind o livrarede bunuri, cu excepția operațiunilor prevăzute la art. 128 alin. (4)lit. c) din Codul fiscal. Aceleași prevederi se aplică și prestărilorde servicii.(2) Valorificarea produselor scoase din rezerva de mobilizareconstituie livrare de bunuri în sensul art. 128 alin. (1) din Codulfiscal.(3) În sensul art. 128 alin. (2) din Codul fiscal, persoanaimpozabilă care acționează în calitate de comisionar, primindfacturi pe numele său de la comitentul vânzător sau, după caz,de la furnizor și emițând facturi pe numele său către comitentulcumpărător ori, după caz, către client, se consideră căacționează în nume propriu, dar în contul comitentului.Comisionarul este considerat din punctul de vedere al taxeicumpărător și revânzător al bunurilor, indiferent dacă acționeazăîn contul vânzătorului sau al cumpărătorului, respectiv seconsideră că furnizorul ori, după caz, comitentul vânzător faceo livrare de bunuri către comisionar și, la rândul său,comisionarul face o altă livrare de bunuri către comitentulcumpărător sau, după caz, către client. Dacă, potrivitcontractului, comisionarul acționează în numele și în contulcomitentului ca mandatar, dar primește și/sau emite facturi penumele său, acest fapt îl transformă în cumpărător revânzătordin punctul de vedere al taxei.(4) Prevederile alin. (3) se aplică sub denumirea de structurăde comisionar în cazurile prevăzute la pct. 19 alin. (4).(5) În sensul art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, casareaactivelor corporale fixe de natura bunurilor de capital prevăzutela art. 149 din Codul fiscal nu constituie livrare de bunuri. Seaplică prevederile art. 149 din Codul fiscal pentru activelecorporale fixe de natura bunurilor de capital casate, dacă laachiziția sau, după caz, transformarea, modernizarea,fabricarea, construcția acestora taxa a fost dedusă total oriparțial și dacă următoarele operațiuni au intervenit în legăturăcu un bun de capital după data aderării: achiziția sau, după caz,fabricarea, construcția, prima utilizare după modernizare oritransformare.(6) Pierderile tehnologice stabilite potrivit legii sau, după caz,stabilite de persoana impozabilă în norma proprie de consumnu intră sub incidența prevederilor art. 128 alin. (4) lit. d) dinCodul fiscal. Deducerea taxei pentru achizițiile de bunuri utilizateîn activități economice care dau naștere la pierderi tehnologicese realizează pe baza prevederilor generale ale art. 145 alin. (2)sau, după caz, ale art. 147 din Codul fiscal. Pierderile caredepășesc normele de consum sunt asimilate livrărilor de bunuriconform art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal. Atunci cândnorma de consum este stabilită de persoana impozabilă,organul de inspecție fiscală poate modifica coeficientul stabilitîn scopul aplicării art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, dacăsunt indicii obiective că pierderea tehnologică a fostsupradimensionată(7) În sensul art. 128 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, transferuldreptului de proprietate asupra bunurilor în urma executării silitese consideră livrare de bunuri numai dacă debitorul executat siliteste o persoană impozabilă.(8) Transferul de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Codulfiscal este un transfer universal de bunuri și/sau servicii, acesteanemaifiind tratate individual, ci ca un tot unitar la persoana
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impozabilă cedentă, indiferent dacă este un transfer total sauparțial de active. Se consideră transfer parțial de active în sensulart. 128 alin. (7) din Codul fiscal transferul tuturor activelor saual unei părți din activele investite într-o anumită ramură aactivității economice, dacă acestea constituie din punct devedere tehnic o structură independentă, capabilă să efectuezeactivități economice separate, indiferent dacă este realizat caurmare a vânzării sau ca urmare a unor operațiuni precumdivizarea, fuziunea ori ca aport în natură la capitalul uneisocietăți. De asemenea, se consideră că transferul parțial areloc și în cazul în care bunurile imobile în care sunt situateactivele transferate de cedent nu sunt înstrăinate, ci realocatealtor ramuri ale activității aflate în uzul cedentului. Simplultransfer al unor active nu garantează posibilitatea continuăriiunei activități economice în orice situație. Pentru ca o operațiunesă poată fi considerată transfer de active, în sensul art. 128alin. (7) din Codul fiscal, primitorul activelor trebuie săintenționeze să desfășoare activitatea economică sau partea dinactivitatea economică care i-a fost transferată, și nu să lichidezeimediat activitatea respectivă și, după caz, să vândă eventualelestocuri. Pentru calificarea unei activități ca transfer de active, nueste relevant dacă primitorul activelor este autorizat pentrudesfășurarea activității care i-a fost transferată sau dacă are înobiectul de activitate respectiva activitate. În acest sens a fostpronunțată hotărârea Curții Europene de Justiție în cazulC-497/01 — Zita Modes.(9) Persoana impozabilă care este beneficiarul transferuluiprevăzut la alin. (8) este considerată ca fiind succesorulcedentului, indiferent dacă este înregistrat în scopuri de taxăsau nu. Beneficiarul va prelua toate drepturile și obligațiilecedentului, inclusiv cele privind livrările către sine prevăzute laart. 128 alin. (4) din Codul fiscal, ajustările deducerii prevăzutela art. 148 și 149 din Codul fiscal. Dacă beneficiarul transferuluieste o persoană impozabilă care nu este înregistrată în scopuride TVA conform art. 153 din Codul fiscal și nu se va înregistraîn scopuri de TVA ca urmare a transferului, va trebui săplătească la bugetul de stat suma rezultată ca urmare aajustărilor conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161, dupăcaz. Prin ordin al președintelui Agenției Naționale deAdministrare Fiscală se va stabili procedura de declarare și platăa sumelor rezultate din ajustarea taxei. Momentul de referințăpentru determinarea datei de la care începe ajustarea taxei, încazul bunurilor de capital, nu este data transferului, ci dataobținerii bunului de către cedent, conform art. 149 sau 161, dupăcaz. Cedentul va trebui să transmită cesionarului o copie de peregistrul bunurilor de capital, dacă acestea sunt obținute dupădata aderării.(10) În sensul art. 128 alin. (8) lit. a) din Codul fiscal:a) prin cauze de forță majoră se înțelege:1. incendiu, dovedit prin documente de asigurare și/sau alterapoarte oficiale;2. război, război civil, acte de terorism;3. orice alte evenimente pentru care se poate invoca forțamajoră;b) prin bunuri pierdute se înțelege bunurile dispărute în urmaunor calamități naturale, cum ar fi inundațiile, alunecările deteren, sau a unor cauze de forță majoră;c) prin bunuri furate se înțelege bunurile lipsă din gestiune,neimputabile, pentru care persoana impozabilă poate prezentadovada constatării furtului de către organele de poliție, care esteacceptată la despăgubire de societățile de asigurări.(11) În sensul art. 128 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, nu seconsideră livrare de bunuri cu plată bunurile de natura stocurilordegradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, dacă suntîndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:a) bunurile nu sunt imputabile;

b) degradarea calitativă a bunurilor se datorează unor cauzeobiective dovedite cu documente. Sunt incluse în aceastăcategorie și produsele accizabile pentru care autoritateacompetentă a emis decizie de aprobare a distrugerii în cadrulantrepozitului fiscal;c) se face dovada că s-au distrus bunurile și nu mai intră încircuitul economic.(12) Prevederile art. 148 și 149 din Codul fiscal, referitoare laajustarea dreptului de deducere, nu se aplică în situațiile în care,conform art. 128 alin. (8) din Codul fiscal, nu se consideră căare loc o livrare de bunuri cu plată.(13) În sensul art. 128 alin. (8) lit. e) din Codul fiscal, secuprind în categoria bunurilor acordate în mod gratuit în scopulstimulării vânzărilor:a) pe lângă bunurile oferite în mod gratuit ca mostre în cadrulcampaniilor promoționale, pentru încercarea produselor saupentru demonstrații la punctele de vânzare, și orice alte bunuricare sunt destinate pentru reclamă și publicitate;b) în alte cazuri decât cele prevăzute la lit. a), bunurile caresunt produse de persoana impozabilă în vederea vânzării sausunt comercializate în mod obișnuit de către persoanaimpozabilă, acordate în mod gratuit clientului, numai în măsuraîn care sunt bunuri de același fel ca și cele care sunt sau au fostlivrate clientului. Atunci când bunurile acordate gratuit în vedereastimulării vânzărilor nu sunt produse de persoana impozabilăși/sau nu sunt bunuri comercializate în mod obișnuit depersoana impozabilă, acordarea gratuită a acestora nu va ficonsiderată livrare de bunuri dacă:1. se poate face dovada obiectivă a faptului că acestea potfi utilizate de către client în legătură cu bunurile/serviciile pe carele-a achiziționat de la respectiva persoană impozabilă; sau2. bunurile/serviciile sunt furnizate către consumatorul final șivaloarea bunurilor acordate gratuit este mai mică decât valoareabunurilor/serviciilor furnizate clientului.(14) În sensul art. 128 alin. (8) lit. f) din Codul fiscal:a) bunurile acordate gratuit în cadrul acțiunilor de protocolnu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea totală abunurilor acordate gratuit în cursul unui an calendaristic estesub plafonul în care aceste cheltuieli sunt deductibile la calcululimpozitului pe profit, astfel cum este stabilit la titlul II din Codulfiscal. Aceleași prevederi se aplică și în cazul microîntreprinderilor;b) bunurile acordate gratuit în cadrul acțiunilor desponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrări de bunuridacă valoarea totală în cursul unui an calendaristic seîncadrează în limita a 3 la mie din cifra de afaceri determinatăpotrivit art. 152 alin. (2) din Codul fiscal;c) prin bunuri acordate în mod gratuit potrivit destinațiilorprevăzute de lege se înțelege bunurile pe care persoanaimpozabilă este obligată prin lege să le acorde gratuit angajațilorsăi și care sunt legate de desfășurarea în condiții optime aactivității economice, cum sunt, de exemplu: masa caldă pentrumineri, echipamentul de protecție, materiale igienico-sanitare învederea prevenirii îmbolnăvirilor. Plafonul până la care nu suntconsiderate livrări de bunuri cu plată este cel prevăzut prinactele normative care instituie acordarea acestor bunuri, dacăeste cazul. Nu se încadrează în prevederile art. 128 alin. (8) lit. f)din Codul fiscal orice gratuități acordate propriilor angajați saualtor persoane, prin lege sau prin hotărâri ale consiliilor locale,dacă nu există nicio legătură cu desfășurarea în condiții optimea activității economice, cum sunt: cotele gratuite de energieelectrică acordate persoanelor pensionate din sectorul energieielectrice, abonamentele de transport acordate gratuit pentrudiverse categorii de persoane și altele de aceeași natură.(15) Încadrarea în plafoanele prevăzute la alin. (14) lit. a) și b)se determină pe baza datelor raportate prin situațiile financiareanuale. Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste plafoanesponsorizările, acțiunile de mecenat sau alte acțiuni prevăzute

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 927/31.XII.200934



prin legi, acordate în numerar, precum și bunurile pentru caretaxa nu a fost dedusă. Depășirea plafoanelor constituie livrarede bunuri cu plată și se colectează taxa, dacă s-a exercitatdreptul de deducere a taxei aferente achizițiilor care depășescplafoanele. Taxa colectată aferentă depășirii se calculează și seinclude în decontul întocmit pentru perioada fiscală în carepersoana impozabilă a depus sau trebuie să depună situațiilefinanciare anuale, respectiv în anul următor celui în care au fostefectuate cheltuielile.(16) În sensul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, transferuleste o operațiune asimilată unei livrări intracomunitare cu platăde bunuri, fiind obligatoriu să fie respectate toate condițiile șiregulile aferente livrărilor intracomunitare, inclusiv celereferitoare la scutirea de taxă. Caracteristic acestei operațiunieste faptul că în momentul expedierii bunurilor dintr-un statmembru în alt stat membru, acestea nu fac obiectul unei livrăriîn sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal și pe cale deconsecință, aceeași persoană impozabilă care declară transferulîn statul membru unde începe transportul bunurilor va declara șiachiziția intracomunitară asimilată în statul membru în careaceasta are loc. Exemple de transferuri: transportul în alt statmembru de bunuri importate în România, efectuat de persoanacare a realizat importul, în lipsa unei tranzacții în momentulexpedierii, transportul/expedierea de bunuri mobile corporale dinRomânia în alt stat membru în vederea constituirii unui stoc careurmează a fi vândut în respectivul stat membru, transportul debunuri în alt stat membru în vederea încorporării într-un bunimobil în respectivul stat membru de către persoana impozabilă,precum și alte operațiuni care inițial au constituit nontransferuri,dar ulterior au devenit transferuri.(17) Nontransferul cuprinde și expedierea sau transportul deproduse accizabile din România în alt stat membru, de cătrepersoana impozabilă sau de altă persoană în contul său, învederea efectuării unei vânzări la distanță către persoaneneimpozabile din acel stat membru, altele decât persoanelejuridice neimpozabile.(18) Furnizarea de programe informatice software standardpe dischetă sau pe un alt purtător de date, însoțită de licențăobișnuită care interzice copierea și distribuirea acestora și carepermite doar instalarea lor pe un anumit număr de stații de lucru,care este egal cu numărul de dischete sau de alte suporturipurtătoare de date furnizate, constituie livrare de bunuri,conform art. 128 din Codul fiscal. Programele informaticesoftware standard reprezintă orice software produs ca un bunde folosință generală care conține date preînregistrate, estecomercializat ca atare și, după instalare și eventual o perioadăscurtă de training, poate fi utilizat în mod independent de cătreclienți în formatul standard pentru aceleași aplicații și funcții.(19) Procesarea fotografiilor digitale constituie livrare debunuri conform art. 128 din Codul fiscal, atunci când fotografiiletipărite sunt predate clientului.”6. Punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Prestarea de serviciiArt. 129. — (1) Se consideră prestare de servicii oriceoperațiune care nu constituie livrare de bunuri, așa cumeste definită la art. 128.(2) Atunci când o persoană impozabilă care acționeazăîn nume propriu, dar în contul altei persoane, ia parte la oprestare de servicii, se consideră că a primit și a prestat eaînsăși serviciile respective.(3) Prestările de servicii cuprind operațiuni cum sunt:a) închirierea de bunuri sau transmiterea folosințeibunurilor în cadrul unui contract de leasing;b) cesiunea bunurilor necorporale, indiferent dacăacestea fac sau nu obiectul unui drept de proprietate, cumsunt: transferul și/sau cesiunea drepturilor de autor,

brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale și a altor drepturisimilare;c) angajamentul de a nu desfășura o activitateeconomică, de a nu concura cu altă persoană sau de atolera o acțiune ori o situație;d) prestările de servicii efectuate pe baza unui ordinemis de/sau în numele unei autorități publice sau potrivitlegii;e) servicii de intermediere efectuate de persoane careacționează în numele și în contul altei persoane, atuncicând intervin într-o livrare de bunuri sau o prestare deservicii.(4) Sunt asimilate prestării de servicii efectuate cu platăurmătoarele:a) utilizarea temporară a bunurilor care fac parte dinactivele unei persoane impozabile, în scopuri care nu aulegătură cu activitatea sa economică sau pentru a fi pusela dispoziție, în vederea utilizării în mod gratuit, altorpersoane, dacă taxa pentru bunurile respective a fostdedusă total sau parțial;b) serviciile care fac parte din activitatea economică apersoanei impozabile, prestate în mod gratuit pentru uzulpersonal al angajaților săi sau pentru uzul altor persoane.(5) Nu constituie prestare de servicii efectuată cu plată:a) utilizarea bunurilor rezultate din activitatea economicăa persoanei impozabile, ca parte a unei prestări de serviciiefectuate în mod gratuit, în cadrul acțiunilor desponsorizare, mecenat sau protocol, precum și pentru altedestinații prevăzute de lege, în condițiile stabilite prinnorme;b) serviciile care fac parte din activitatea economică apersoanei impozabile, prestate în mod gratuit în scop dereclamă sau în scopul stimulării vânzărilor;c) servicii prestate în mod gratuit în cadrul perioadei degaranție de către persoana care a efectuat inițial livrarea debunuri sau prestarea de servicii.(6) Abrogat.(7) Prevederile art. 128 alin. (5) și (7) se aplică în modcorespunzător și prestărilor de servicii.
Norme metodologice:7. (1) În sensul art. 129 alin. (1) din Codul fiscal, atunci cândnu există un contract de comision sau intermediere între părți șinu se refacturează cheltuielile conform pct. 19 alin. (4), darpentru aceeași prestare de servicii intervin mai multe persoaneimpozabile care acționează în nume propriu, prin tranzacțiisuccesive, se consideră că fiecare persoană a primit și a prestatîn nume propriu serviciul respectiv. Fiecare tranzacție seconsideră o prestare separată și se impozitează distinct, chiardacă serviciul respectiv este prestat direct către beneficiarulfinal.(2) Normele metodologice prevăzute la pct. 6 alin. (3) și (4)se aplică în mod corespunzător și pentru prestările de serviciiprevăzute la art. 129 alin. (2) din Codul fiscal.(3) Transmiterea folosinței bunurilor în cadrul unui contractde leasing este considerată prestare de servicii conform art. 129alin. (3) lit. a) din Codul fiscal. La sfârșitul perioadei de leasing,dacă locatorul/finanțatorul transferă locatarului/utilizatoruluidreptul de proprietate asupra bunului, la solicitarea acestuia,operațiunea reprezintă o livrare de bunuri pentru valoarea lacare se face transferul. Se consideră a fi sfârșitul perioadei deleasing și data la care locatarul/utilizatorul poate opta pentrucumpărarea bunului înainte de sfârșitul perioadei de leasing, darnu mai devreme de 12 luni, situație în care valoarea de transferva cuprinde și suma ratelor care nu au mai ajuns la scadență,inclusiv toate cheltuielile accesorii facturate odată cu rata deleasing. Dacă opțiunea de cumpărare a bunului de cătrelocatar/utilizator se exercită înainte de derularea a 12 luni
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consecutive de la data începerii contractului de leasing,respectiv data de la care bunul este pus la dispozițialocatarului/utilizatorului, se consideră că nu a mai avut loc ooperațiune de leasing, ci o livrare de bunuri la data la care bunula fost pus la dispoziția locatarului/utilizatorului. Dacă în cursulderulării unui contract de leasing financiar intervine o cesiuneîntre utilizatori cu acceptul locatorului/finanțatorului sau ocesiune a contractului de leasing financiar prin care se schimbălocatorul/finanțatorul, operațiunea nu constituie livrare de bunuri,considerându-se că persoana care preia contractul de leasingcontinuă persoana cedentului. Operațiunea este considerată încontinuare prestare de servicii, persoana care preia contractulde leasing având aceleași obligații ca și cedentul în ceea ceprivește taxa.(4) Este considerată prestare de servicii, conform art. 129alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, intermedierea efectuată de opersoană care acționează în numele și în contul altei persoaneatunci când intervine într-o livrare de bunuri sau o prestare deservicii. În sensul prezentelor norme, intermediarul careacționează în numele și în contul altei persoane este persoanacare acționează în calitate de mandatar potrivit Coduluicomercial. În cazul în care mandatarul intermediază livrări debunuri sau prestări de servicii, furnizorul/prestatorul efectueazălivrarea de bunuri/prestarea de servicii către beneficiar, pentrucare emite factura direct pe numele beneficiarului, iarmandatarul efectuează o prestare de servicii, pentru careîntocmește factura de comision care reprezintă contravaloareaserviciului de intermediere prestat către mandant, respectivcătre beneficiar sau, după caz, către furnizor/prestator.(5) Emiterea de către mandatar a unei facturi în numele săucătre cumpărător, pentru livrarea de bunuri intermediată, estesuficientă pentru a-l transforma în cumpărător revânzător dinpunctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum esteprevăzut la pct. 6 alin. (3). De asemenea, mandatarul devine dinpunctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată un cumpărătorrevânzător, dacă primește de la vânzător o factură întocmită penumele său.(6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile și în cazul în caremandatarul intermediază o prestare de servicii.(7) Prevederile pct. 6 alin. (13)—(15) se aplică corespunzătorși pentru operațiunile prevăzute la art. 129 alin. (5) lit. a) și b)din Codul fiscal.(8) Prevederile pct. 6 alin. (8) și (9) se vor aplicacorespunzător și pentru prevederile art. 129 alin. (7) din Codulfiscal.(9) Transferul cu plată al unui sportiv de la un club sportiv laun alt club sportiv este considerat o prestare de servicii cu platăîn sensul art. 129 din Codul fiscal. Sumele plătite dreptcompensație pentru încetarea contractului sau drept penalitățipentru neîndeplinirea unor obligații prevăzute de părțilecontractante nu sunt considerate prestări de servicii efectuatecu plată.(10) În sensul art. 129 din Codul fiscal, sunt considerateprestări de servicii următoarele:a) furnizarea de programe informatice software standard prininternet sau prin orice altă rețea electronică și care este înprincipal automatizată, necesitând intervenție umană minimă,fiind un serviciu furnizat pe cale electronică, conform art. 1251alin. (1) pct. 26 din Codul fiscal;b) furnizarea de licențe în cadrul unui contract de licențăprivind programele informatice software, care permite clientuluiinstalarea programului software pe diverse stații de lucru,împreună cu furnizarea de programe software standard pedischetă sau pe un alt purtător de date, conform art. 129 alin. (3)lit. b) din Codul fiscal.c) furnizarea de programe informatice software personalizate,chiar și în cazul în care programul software este furnizat pe

dischetă sau pe un alt purtător de date. Programul softwarepersonalizat reprezintă orice program software creat sauadaptat nevoilor specifice ale clienților, conform cerințelorexprimate de aceștia.”7. Punctele 10 și 11 se modifică și vor avea următorulcuprins:
„Codul fiscal:Locul livrării de bunuriArt. 132. — (1) Se consideră a fi locul livrării de bunuri:a) locul unde se găsesc bunurile în momentul cândîncepe expedierea sau transportul, în cazul bunurilor caresunt expediate sau transportate de furnizor, de cumpărătorsau de un terț. Dacă locul livrării, stabilit conform prezenteiprevederi, se situează în afara teritoriului comunitar, locullivrării realizate de către importator și locul oricărei livrăriulterioare se consideră în statul membru de import albunurilor, iar bunurile se consideră a fi transportate sauexpediate din statul membru de import;b) locul unde se efectuează instalarea sau montajul, decătre furnizor sau de către altă persoană în numelefurnizorului, în cazul bunurilor care fac obiectul uneiinstalări sau unui montaj;c) locul unde se găsesc bunurile atunci când sunt pusela dispoziția cumpărătorului, în cazul bunurilor care nu suntexpediate sau transportate;d) locul de plecare a transportului de pasageri, în cazulîn care livrările de bunuri sunt efectuate la bordul unuivapor, avion sau tren, pentru partea din transportul depasageri efectuată în interiorul Comunității, dacă:1. partea transportului de pasageri efectuată în interiorulComunității reprezintă partea transportului, efectuată fărănicio oprire în afara Comunității, între locul de plecare șilocul de sosire ale transportului de pasageri;2. locul de plecare a transportului de pasageri reprezintăprimul punct de îmbarcare a pasagerilor în interiorulComunității, eventual după o oprire în afara Comunității;3. locul de sosire a transportului de pasageri reprezintăultimul punct de debarcare prevăzut în interiorulComunității pentru pasagerii care s-au îmbarcat în interiorulComunității, eventual înainte de o oprire în afaraComunității;e) în cazul livrării de gaze prin sistemul de distribuție agazelor naturale sau al livrării de energie electrică, către uncomerciant persoană impozabilă, locul livrării se considerălocul unde comerciantul persoană impozabilă își are sediulactivității economice sau un sediu fix pentru care selivrează bunurile sau, în absența unui astfel de sediu, loculîn care acesta are domiciliul stabil sau reședința saobișnuită. Comerciantul persoană impozabilă reprezintăpersoana impozabilă a cărei activitate principală în ceea ceprivește cumpărările de gaz și energie electrică o reprezintărevânzarea de astfel de produse și al cărei consum propriude astfel de produse este neglijabil;f) în cazul livrării de gaze prin sistemul de distribuție agazelor naturale sau de energie electrică, în situația în careo astfel de livrare nu se regăsește la lit. e), locul livrăriireprezintă locul în care cumpărătorul utilizează și consumăefectiv gazul natural sau energia electrică. În situația în carebunurile nu sunt consumate de cumpărător, ci sunt livrateunei alte persoane, partea neutilizată de gaz sau energieelectrică se consideră ca fiind utilizată și consumată la loculîn care noul cumpărător își are sediul activității economicesau are un sediu fix pentru care se livrează bunurile. Înabsența unui astfel de sediu, se consideră că acesta autilizat și a consumat bunurile în locul în care își aredomiciliul sau reședința sa obișnuită.
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(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), în cazulunei vânzări la distanță care se efectuează dintr-un statmembru spre România, locul livrării se consideră înRomânia dacă livrarea este efectuată către un cumpărătorpersoană impozabilă sau persoană juridică neimpozabilă,care beneficiază de derogarea de la art. 126 alin. (4), saucătre orice altă persoană neimpozabilă și dacă suntîndeplinite următoarele condiții:a) valoarea totală a vânzărilor la distanță al cărortransport sau expediere în România se realizează de cătreun furnizor, în anul calendaristic în care are loc o anumităvânzare la distanță, inclusiv valoarea respectivei vânzări ladistanță, sau în anul calendaristic precedent, depășeșteplafonul pentru vânzări la distanță de 35.000 euro, al căruiechivalent în lei se stabilește prin norme; saub) furnizorul a optat în statul membru din care setransportă bunurile pentru considerarea vânzărilor sale ladistanță, care presupun transportul bunurilor din acel statmembru în România ca având loc în România.(3) Locul livrării este întotdeauna în România, în cazulvânzărilor la distanță de produse accizabile, efectuatedintr-un stat membru către persoane neimpozabile dinRomânia, altele decât persoanele juridice neimpozabile,fără să se aplice plafonul prevăzut la alin. (2) lit. a).(4) Derogarea prevăzută la alin. (2) nu se aplicăvânzărilor la distanță efectuate din alt stat membru înRomânia:a) de mijloace de transport noi;b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor sau înnumele acestuia;c) de bunuri taxate în statul membru de plecare, conformregimului special prevăzut la art. 313, 326 sau 333 dinDirectiva 112, privind bunurile second-hand, operele deartă, obiectele de colecție și antichitățile, astfel cum suntdefinite la art. 1522 alin. (1);d) de gaz distribuit prin sistemul de distribuție a gazuluinatural și de electricitate;e) de produse accizabile, livrate către persoaneimpozabile și persoane juridice neimpozabile.(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), locullivrării pentru vânzările la distanță efectuate din Româniacătre alt stat membru se consideră în acest alt stat membru,în cazul în care livrarea este efectuată către o persoană carenu îi comunică furnizorului un cod de înregistrare în scopuride TVA, atribuit de statul membru în care se încheietransportul sau expedierea, dacă sunt îndepliniteurmătoarele condiții:a) valoarea totală a vânzărilor la distanță, efectuate defurnizor și care presupun transportul sau expediereabunurilor din România către un anumit stat membru, în anulcalendaristic în care are loc o anumită vânzare la distanță,inclusiv valoarea respectivei vânzări la distanță, sau în anulcalendaristic precedent, depășește plafonul pentru vânzărila distanță, stabilit conform legislației privind taxa pevaloarea adăugată din statul membru respectiv, astfel devânzări având locul livrării în statul respectiv; saub) furnizorul a optat în România pentru considerareatuturor vânzărilor sale la distanță, care presupuntransportul bunurilor din România într-un anumit statmembru, ca având loc în respectivul stat membru. Opțiunease exercită în condițiile stabilite prin norme și se aplicătuturor vânzărilor la distanță, efectuate către respectivulstat membru, în anul calendaristic în care se exercităopțiunea și în următorii doi ani calendaristici.(6) În cazul vânzărilor la distanță de produse accizabileefectuate din România către persoane neimpozabile din alt

stat membru, altele decât persoanele juridice neimpozabile,locul livrării este întotdeauna în celălalt stat membru.(7) Derogarea prevăzută la alin. (5) nu se aplicăvânzărilor la distanță efectuate din România către un alt statmembru:a) de mijloace de transport noi;b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor sau dealtă persoană în numele acestuia;c) de bunuri taxate în România, conform regimuluispecial pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiectede colecție și antichități, prevăzut la art. 1522;d) de gaz distribuit prin sistemul de distribuție a gazuluinatural și de electricitate;e) de produse accizabile, livrate către persoane juridiceneimpozabile și persoane impozabile.(8) În aplicarea alin. (2)—(7), atunci când o vânzare ladistanță presupune expedierea sau transportul bunurilorvândute dintr-un teritoriu terț și importul de către furnizorîntr-un stat membru, altul decât statul membru în care seexpediază sau se transportă în vederea livrării acestoracătre client, se va considera că bunurile au fost expediatesau transportate din statul membru în care se efectueazăimportul.
Norme metodologice:10. (1) În sensul art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal,bunurile sunt considerate a fi transportate de furnizor, decumpărător sau de un terț care acționează în numele și în contulunuia dintre aceștia, dacă transportul este în sarcina furnizoruluisau a cumpărătorului. Terța persoană care realizeazătransportul în numele și în contul furnizorului sau alcumpărătorului este transportatorul sau orice altă persoană careintervine în numele și în contul furnizorului ori al cumpărătoruluiîn realizarea serviciului de transport.(2) Prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal nu seaplică în situația în care cumpărătorul a optat pentru calitateade importator al bunurilor conform prevederilor pct. 59 alin. (1)lit. b).(3) Conform art. 132 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, locullivrării este locul unde bunurile sunt puse la dispozițiacumpărătorului, în cazul în care bunurile nu sunt transportatesau expediate. În categoria bunurilor care nu sunt transportatesau expediate se cuprind bunurile imobile, precum și orice altebunuri mobile corporale care, deși sunt livrate, între vânzător șicumpărător nu există relație de transport. Exemplu: o persoanăimpozabilă A stabilită în România livrează bunuri unei altepersoane impozabile B stabilite în alt stat membru sau înRomânia. Bunurile sunt transportate direct la C, o altă persoanăcare cumpără bunurile de la B. În primul caz persoana obligatăsă realizeze transportul este A sau B. Pe relația A—B seconsideră o livrare cu transport, iar pe relația B—C se considerăo livrare fără transport. În al doilea caz, dacă persoana obligatăsă realizeze transportul este C, pe relația A—B se consideră olivrare fără transport, locul livrării fiind locul unde bunurile suntpuse la dispoziția lui B, iar în relația B—C se consideră o livrarecu transport, locul livrării fiind locul unde începe transportul,respectiv în statul membru al furnizorului A, unde se află bunurileatunci când începe transportul.11. (1) În sensul art. 132 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal,echivalentul în lei al plafonului de 35.000 de euro pentruvânzările la distanță se stabilește pe baza cursului valutar deschimb comunicat de Banca Națională a României la dataaderării și se rotunjește la cifra miilor. Rotunjirea se face prinmajorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5,și prin reducere, când cifra sutelor este mai mică de 5, prinurmare plafonul este de 118 000 lei.(2) În cazul în care vânzările la distanță efectuate de unfurnizor dintr-un anumit stat membru în România depășesc
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plafonul prevăzut la alin. (1), se consideră că toate vânzările ladistanță efectuate de furnizor din acel stat membru în Româniaau loc în România pe perioada rămasă din anul calendaristic încare s-a depășit plafonul și pentru anul calendaristic următor.Persoana obligată la plata taxei este furnizorul din alt stat membru,potrivit art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, care trebuie să seînregistreze în România în scopuri de TVA, conform art. 153 dinCodul fiscal, la depășirea plafonului calculat conform alin. (4) și(5). Înregistrarea rămâne valabilă până la data de 31 decembriea anului calendaristic următor celui în care furnizorul a depășitplafonul pentru vânzări la distanță în România, cu excepțiasituației prevăzute la alin. (3).(3) În cazul în care plafonul prevăzut la alin. (1) este depășitși în anul calendaristic următor se aplică prevederile alin. (2)referitoare la locul acestor vânzări.(4) La calculul plafonului prevăzut la alin. (1) se iau înconsiderare:a) valoarea tuturor vânzărilor la distanță efectuate de unfurnizor dintr-un anumit stat membru în România, inclusivvaloarea vânzărilor de bunuri care au fost livrate dintr-un teritoriuterț și care sunt considerate că au fost livrate în România dinstatul membru de import în conformitate cu prevederile art. 132alin. (8) din Codul fiscal;b) valoarea vânzării la distanță ce conduce la depășireaplafonului.(5) La calculul plafonului prevăzut la alin. (1) nu se iau înconsiderare:a) valoarea vânzărilor la distanță de bunuri accizabile;b) valoarea oricărei livrări intracomunitare de mijloace detransport noi;c) valoarea oricărei livrări de bunuri cu instalare sau montare,efectuată în România de către furnizor sau de altă persoană înnumele acestuia, conform art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;d) valoarea oricărei livrări efectuate de furnizor în statulmembru de plecare în cadrul tranzacției supuse regimuluispecial al marjei profitului pentru bunuri second-hand, opere deartă, obiecte de colecție și antichități prevăzute la art. 1522 dinCodul fiscal;e) valoarea oricărei livrări de energie electrică și de gaznatural, distribuit prin sistemul de distribuție a gazului natural,conform art. 132 alin. (1) lit. e) și f) din Codul fiscal.(6) Furnizorul unei vânzări la distanță în România poate optaîn statul membru în care este stabilit să schimbe locul livrării înRomânia pentru toate vânzările sale la distanță din acel statmembru în România. Opțiunea se comunică și organelor fiscalecompetente din România printr-o scrisoare recomandată în carefurnizorul va specifica data de la care intenționează să apliceopțiunea. Persoana obligată la plata taxei este furnizorul din altstat membru, potrivit art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, caretrebuie să se înregistreze în România în scopuri de TVA,conform art. 153 din Codul fiscal, înainte de prima livrare care vafi realizată ulterior exprimării opțiunii. Înregistrarea ca urmare aopțiunii rămâne valabilă până la data de 31 decembrie a celuide-al doilea an calendaristic următor celui în care furnizorul și-aexercitat opțiunea, cu excepția situației prevăzute la alin. (7).(7) Dacă plafonul prevăzut la alin. (1) este depășit în cel de-aldoilea an calendaristic consecutiv prevăzut la alin. (6), se aplicăprevederile alin. (2)—(5) în privința locului pentru vânzările ladistanță în România.(8) Vânzarea la distanță are loc într-un stat membru, altuldecât România, conform art. 132 alin. (5) din Codul fiscal, dacăvaloarea totală a vânzărilor la distanță efectuate de furnizoruldin România depășește plafonul vânzărilor la distanță stabilit destatul membru de destinație, care poate să difere de cel stabilitla alin. (1), valabil pentru România, sau în cazul în carefurnizorul și-a exercitat opțiunea prevăzută la alin. (6). Plafonulpentru vânzări la distanță se calculează pe fiecare an

calendaristic. În sensul art. 132 alin. (5) din Codul fiscal,persoanele din alt stat membru care nu comunică furnizoruluidin România un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVAsunt persoanele care beneficiază în statul lor membru dederogarea prevăzută la art. 3 alin. (2) din Directiva 112, al căreiechivalent în Codul fiscal este art. 126 alin. (4).(9) În cazul în care furnizorul depășește plafonul pentruvânzări la distanță stabilit de statul membru de destinație, seconsideră că toate vânzările la distanță efectuate de furnizoruldin România în statul membru de destinație au loc în acel statmembru pentru perioada rămasă din anul calendaristic în cares-a depășit plafonul și pentru anul calendaristic următor. Dacăse depășește plafonul și în anul următor, se aplică aceleașireguli referitoare la locul acestor vânzări. Furnizorii trebuie săcomunice printr-o scrisoare recomandată transmisă cătreorganul fiscal competent din România, în termen de 30 de zilede la data înregistrării în alt stat membru pentru vânzări ladistanță ca urmare a depășirii plafonului pentru vânzări ladistanță din alt stat membru, locul acestor livrări nemaifiind înRomânia, ci în statul membru în care s-a depășit plafonul.(10) La calculul plafonului pentru vânzări la distanță realizatede furnizori din România în alt stat membru se iau înconsiderare:a) valoarea tuturor vânzărilor la distanță efectuate de unfurnizor din România către un anumit stat membru, inclusivvaloarea vânzărilor de bunuri expediate dintr-un teritoriu terț șiimportate în România, care se consideră că au fost expediatedin România, în condițiile art. 132 alin. (8) din Codul fiscal;b) valoarea vânzării care conduce la depășirea plafonului încelălalt stat membru.(11) La calculul plafonului pentru vânzări la distanță realizatede furnizori din România în alt stat membru nu se iau înconsiderare:a) valoarea vânzărilor la distanță de bunuri accizabile;b) valoarea oricărei livrări intracomunitare de mijloace detransport noi;c) valoarea livrărilor de bunuri cu instalare, efectuate în altstat membru de către furnizor sau de altă persoană în numeleacestuia;d) valoarea oricărei livrări efectuate de un furnizor dinRomânia în cadrul unei tranzacții supuse regimului special almarjei profitului pentru bunuri second-hand, opere de artă,obiecte de colecție și antichități, conform art. 1522 din Codulfiscal.e) valoarea oricărei livrări de energie electrică și de gaznatural distribuit prin sistemul de distribuție a gazului natural.(12) Furnizorul poate opta să schimbe locul livrării într-un altstat membru pentru toate vânzările sale la distanță efectuate dinRomânia către acel stat membru. Opțiunea se comunică printr-oscrisoare recomandată transmisă către organul fiscal competentdin România și se exercită de la data trimiterii scrisoriirecomandate, rămânând valabilă până la data de 31 decembriea celui de-al doilea an calendaristic următor celui în carefurnizorul și-a exercitat opțiunea, cu excepția situației prevăzutela alin. (13).(13) Dacă plafonul pentru vânzări la distanță realizate defurnizori din România în alt stat membru este depășit și în celde-al doilea an calendaristic consecutiv prevăzut la alin. (12),se aplică prevederile alin. (9)—(11) pentru locul vânzărilor ladistanță în celălalt stat membru.”8. La punctul 12, alineatul (4) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„Codul fiscal:Locul achiziției intracomunitare de bunuriArt. 1321. — (1) Locul achiziției intracomunitare debunuri se consideră a fi locul unde se găsesc bunurile în
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momentul în care se încheie expedierea sau transportulbunurilor.(2) În cazul achiziției intracomunitare de bunuri,prevăzută la art. 126 alin. (3) lit. a), dacă cumpărătorul îicomunică furnizorului un cod de înregistrare în scopuri deTVA valabil, emis de autoritățile unui stat membru, altuldecât cel în care are loc achiziția intracomunitară, conformalin. (1), locul respectivei achiziții intracomunitare seconsideră în statul membru care a emis codul deînregistrare în scopuri de TVA.(3) Dacă o achiziție intracomunitară a fost supusă laplata taxei în alt stat membru, conform alin. (1), și înRomânia, conform alin. (2), baza de impozitare se reduce înmod corespunzător în România.(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică dacă cumpărătorulface dovada că achiziția intracomunitară a fost supusă laplata taxei pe valoarea adăugată în statul membru în careare loc achiziția intracomunitară, conform alin. (1).(5) Prevederile alin. (2) nu se vor aplica în cazuloperațiunilor triunghiulare atunci când cumpărătorulrevânzător înregistrat în scopuri de TVA în România înconformitate cu art. 153 face dovada că a efectuat oachiziție intracomunitară neimpozabilă pe teritoriul altuistat membru în condiții similare celor prevăzute la art. 126alin. (8) lit. b) în vederea efectuării unei livrări ulterioare înacel alt stat membru. Obligațiile persoanelor implicate înoperațiuni triunghiulare sunt prevăzute în norme.
Norme metodologice:12. [...](4) Obligațiile părților implicate în operațiuni triunghiulareprevăzute la art. 1321 alin. (5) din Codul fiscal sunt cele stabilitela pct. 2 alin. (13)—(14).”9. Punctele 13 și 14 se modifică și vor avea următorulcuprins:
„Codul fiscal:Locul prestării de serviciiArt. 133. — (1) În vederea aplicării regulilor referitoare lalocul de prestare a serviciilor:a) o persoană impozabilă care desfășoară și activitățisau operațiuni care nu sunt considerate impozabile înconformitate cu art. 126 alin. (1)—(4) este consideratăpersoană impozabilă pentru toate serviciile care i-au fostprestate;b) o persoană juridică neimpozabilă care esteînregistrată în scopuri de TVA este considerată persoanăimpozabilă.(2) Locul de prestare a serviciilor către o persoanăimpozabilă care acționează ca atare este locul underespectiva persoană care primește serviciile își are stabilitsediul activității sale economice. Dacă serviciile suntfurnizate către un sediu fix al persoanei impozabile, aflat înalt loc decât cel în care persoana își are sediul activitățiisale economice, locul de prestare a serviciilor este loculunde se află respectivul sediu fix al persoanei care primeșteserviciile. În absența unui astfel de loc sau sediu fix, loculde prestare a serviciilor este locul unde persoanaimpozabilă care primește aceste servicii își are domiciliulstabil sau reședința obișnuită.(3) Locul de prestare a serviciilor către o persoanăneimpozabilă este locul unde prestatorul își are stabilitsediul activității sale economice. Dacă serviciile suntprestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat în alt locdecât locul în care persoana impozabila și-a stabilit sediulactivității economice, locul de prestare a serviciilor estelocul unde se află respectivul sediu fix. În absența unuiastfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor

este locul unde prestatorul își are domiciliul stabil saureședința obișnuită.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (3), pentruurmătoarele prestări de servicii, locul prestării esteconsiderat a fi:a) locul unde sunt situate bunurile imobile, pentruprestările de servicii efectuate în legătură cu bunurileimobile, inclusiv serviciile prestate de experți și agențiimobiliari, de cazare în sectorul hotelier sau în sectoare cufuncție similară, precum tabere de vacanță sau locuriamenajate pentru camping, de acordare de drepturi deutilizare a bunurilor imobile, pentru servicii de pregătire șicoordonare a lucrărilor de construcții, precum serviciileprestate de arhitecți și de societățile care asigurăsupravegherea pe șantier;b) locul unde se efectuează transportul, în funcție dedistanțele parcurse, în cazul serviciilor de transport decălători;c) locul prestării efective, în cazul serviciilor principale șiauxiliare legate de activități culturale, artistice, sportive,științifice, educaționale, de divertisment sau alte activitățisimilare, cum ar fi târgurile și expozițiile, inclusiv serviciileprestate de organizatorii acestor activități;d) locul prestării efective, pentru serviciile de restaurantși catering, cu excepția celor prestate efectiv la bordulnavelor, al aeronavelor sau al trenurilor pe parcursul uneipărți a unei operațiuni de transport de călători efectuate încadrul Comunității;e) locul unde mijlocul de transport este pus efectiv ladispoziția clientului, în cazul închirierii pe termen scurt a unuimijloc de transport. Prin termen scurt se înțelege posesiasau utilizarea continuă a mijlocului de transport pe operioadă de maximum 30 de zile și, în cazul ambarcațiunilormaritime, pe o perioadă de maximum 90 de zile;f) locul de plecare a transportului de călători, pentruserviciile de restaurant și catering furnizate efectiv la bordulnavelor, al aeronavelor sau al trenurilor în timpul unei părția unei operațiuni de transport de călători efectuată înComunitate. Parte a unei operațiuni de transport de călătoriefectuată în Comunitate înseamnă acea parte a operațiuniiefectuate, fără escală în afara Comunității, între punctul deplecare și punctul de sosire a transportului de călători.Punctul de plecare a unui transport de călători înseamnăprimul punct stabilit pentru îmbarcarea călătorilor îninteriorul Comunității, dacă este cazul, după o oprire înafara Comunității. Punctul de sosire a unui transport decălători înseamnă ultimul punct stabilit pentru debarcareaîn interiorul Comunității a călătorilor care s-au îmbarcat înComunitate, dacă este cazul înaintea unei opriri în afaraComunității. În cazul unei călătorii dus-întors, traseul deretur este considerat o operațiune de transport separată.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), loculurmătoarelor servicii este considerat a fi:a) locul în care este efectuată operațiunea principală înconformitate cu prevederile prezentului titlu, în cazulserviciilor prestate de un intermediar care acționează înnumele și în contul altei persoane și beneficiarul este opersoană neimpozabilă;b) locul unde are loc transportul, proporțional cudistanțele parcurse, în cazul serviciilor de transport debunuri, altul decât transportul intracomunitar de bunuri,către persoane neimpozabile;c) locul de plecare a unui transport intracomunitar debunuri, pentru serviciile de transport intracomunitar debunuri prestate către persoane neimpozabile. Prin transportintracomunitar de bunuri se înțelege orice transport debunuri ale cărui loc de plecare și loc de sosire sunt situate

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 927/31.XII.2009 39



pe teritoriile a două state membre diferite. Loc de plecareînseamnă locul unde începe efectiv transportul de bunuri,indiferent de distanțele parcurse pentru a ajunge la loculunde se găsesc bunurile, iar loc de sosire înseamnă loculunde se încheie efectiv transportul de bunuri;d) locul în care se prestează efectiv serviciile cătrepersoane neimpozabile, în cazul următoarelor:1. servicii constând în activități accesorii transportului,precum încărcarea, descărcarea, manipularea și serviciisimilare acestora;2. servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobilecorporale;3. evaluări ale bunurilor mobile corporale;e) locul unde beneficiarul este stabilit sau își aredomiciliul stabil sau reședința obișnuită, dacă respectivulbeneficiar este o persoană neimpozabilă care este stabilităsau își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită în afaraComunității, în cazul următoarelor servicii:1. închirierea bunurilor mobile corporale, cu excepțiatuturor mijloacelor de transport;2. operațiunile de leasing având ca obiect utilizareabunurilor mobile corporale, cu excepția tuturor mijloacelorde transport;3. transferul și/sau cesiunea drepturilor de autor,brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale și a altor drepturisimilare;4. serviciile de publicitate;5. serviciile consultanților, inginerilor, juriștilor șiavocaților, contabililor și experților contabili, ale birourilorde studii și alte servicii similare, precum și prelucrarea dedate și furnizarea de informații;6. operațiunile de natură financiar-bancară și deasigurări, inclusiv reasigurări, cu excepția închirierii deseifuri;7. punerea la dispoziție de personal;8. acordarea accesului la sistemele de distribuție agazelor naturale și a energiei electrice, inclusiv serviciile detransport și transmitere prin intermediul acestor sisteme,precum și alte prestări de servicii legate direct de acestea;9. serviciile de telecomunicații. Sunt considerate serviciide telecomunicații serviciile având ca obiect transmiterea,emiterea și recepția de semnale, înscrisuri, imagini șisunete sau informații de orice natură, prin cablu, radio,mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusivcedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel detransmisii, emiteri sau recepții. Serviciile de telecomunicațiicuprind, de asemenea, și furnizarea accesului la rețeauamondială de informații. În cazul în care serviciile detelecomunicații sunt prestate de către o persoană care îșiare stabilit sediul activității economice în afara Comunitățiisau care are un sediu fix în afara Comunității de la careserviciile sunt prestate sau care, în absența unui sediu alactivității economice sau a unui sediu fix, își are domiciliulstabil sau reședința obișnuită în afara Comunității, către opersoană neimpozabilă care este stabilită, are domiciliulstabil sau reședința obișnuită în Comunitate, se considerăcă locul prestării este în România, dacă serviciile au fostefectiv utilizate în România;10. serviciile de radiodifuziune și televiziune. În cazul încare serviciile de radiodifuziune și de televiziune suntprestate de către o persoană care își are stabilit sediulactivității sale economice în afara Comunității sau care areun sediu fix în afara Comunității de la care serviciile suntprestate sau care, în absența unui sediu al activitățiieconomice sau a unui sediu fix, își are domiciliul stabil saureședința obișnuită în afara Comunității, către o persoanăneimpozabilă care este stabilită, are domiciliul stabil sau

reședința obișnuită în Comunitate, se consideră că loculprestării este în România, dacă serviciile au fost efectivutilizate în România;11. serviciile furnizate pe cale electronică. În cazulserviciilor furnizate pe cale electronică, prestate de opersoană care își are sediul activității economice în afaraComunității sau care deține un sediu fix în afara Comunitățiide la care serviciile sunt prestate sau care, în absența unuisediu al activității economice sau a unui sediu fix, își aredomiciliul stabil sau reședința obișnuită în afaraComunității, către o persoană neimpozabilă care estestabilită, are domiciliul stabil sau reședința obișnuită înRomânia, se consideră că locul prestării este în România;12. obligația de a se abține de la realizarea sauexercitarea, total sau parțial, a unei activități economice saua unui drept prevăzut la prezenta literă.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (3), pentruserviciile de închiriere de mijloace de transport, altele decâtcele de închiriere pe termen scurt, și pentru serviciile deleasing de mijloace de transport, se consideră că loculprestării este:a) în România, când aceste servicii sunt prestate de opersoană impozabilă care își are sediul activitățiieconomice sau care are un sediu fix în afara Comunității,de la care serviciile sunt prestate, către un beneficiarpersoană neimpozabilă care este stabilit sau își aredomiciliul stabil sau reședința obișnuită în România, dacăutilizarea și exploatarea efectivă a serviciilor au loc înRomânia;b) în afara Comunității, când aceste servicii sunt prestatede o persoană impozabilă care are sediul activitățiieconomice sau un sediul fix în România, de la careserviciile sunt prestate, către un beneficiar persoanăneimpozabilă care este stabilit sau își are domiciliul stabilsau reședința obișnuită în afara Comunității, dacă utilizareași exploatarea efectivă a serviciilor au loc în afaraComunității.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentruserviciile constând în activități accesorii transportului,precum încărcarea, descărcarea, manipularea și serviciisimilare acestora, servicii constând în lucrări asuprabunurilor mobile corporale și evaluări ale bunurilor mobilecorporale, servicii de transport de bunuri efectuate înRomânia, când aceste servicii sunt prestate către opersoană impozabilă nestabilită pe teritoriul Comunității,locul prestării se consideră a fi în România dacă utilizareași exploatarea efectivă a serviciilor au loc în România.
Norme metodologice:13. (1) Pentru stabilirea locului prestării serviciilor potrivitprevederilor art. 133 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, se are învedere noțiunea de persoană impozabilă, astfel cum esteaceasta definită din punctul de vedere al taxei pe valoareaadăugată. Identificarea altor elemente, cum ar fi faptul căpersoana impozabilă realizează operațiuni scutite de taxa pevaloarea adăugată sau că aceasta aplică regimul special descutire pentru întreprinderi mici, nu influențează modul în careregulile care guvernează locul prestării se aplică atunci cândpersoana impozabilă prestează sau primește servicii. Regulileprevăzute la art. 133 alin. (2) sau (3) din Codul fiscal se aplicănumai în situația în care serviciile nu se pot încadra pe niciunadintre excepțiile prevăzute la art. 133 alin. (4)—(7) din Codulfiscal. Dacă serviciile pot fi încadrate pe una dintre excepțiileprevăzute la art. 133 alin. (4)—(7), întotdeauna excepțiaprevalează, nemaifiind aplicabile regulile generale stabilite laart. 133 alin. (2) și (3).(2) Locul de prestare a serviciilor către o persoană juridicăneimpozabilă se determină conform art. 133 alin. (3)—(6) din
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Codul fiscal, cu excepția situației în care respectiva persoanăeste deja înregistrată în scopuri de TVA pentru achizițiiintracomunitare conform art. 1531 sau, pentru alte operațiuni,conform art. 153 din Codul fiscal ori conform echivalentuluiacestor articole din legislația altui stat membru. În aceastăsituație, locul prestării serviciilor către persoana juridicăneimpozabilă se determină, ca regulă generală, conformart. 133 alin. (2) din Codul fiscal.(3) Pentru a se califica drept sediu fix al unei persoaneimpozabile, gradul de permanență și structura acestuia în ceeace privește resursele tehnice și umane trebuie să fie suficientepentru a efectua regulat prestări de servicii impozabile, în cazulsediului fix de la care sunt prestate servicii conform art. 133alin. (3) din Codul fiscal, sau pentru a fi capabil să primească șisă utilizeze serviciile respective, în cazul sediului fix către caresunt furnizate servicii, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.(4) În situația în care un prestator stabilit în Româniafurnizează servicii care intră sub incidența art. 133 alin. (2) dinCodul fiscal către:a) o persoană impozabilă care are sediul activitățiieconomice în afara României, dar este stabilită în România prinsediu/sedii fixe, se va considera că locul prestării serviciilor estelocul în care beneficiarul și-a stabilit sediul activității saleeconomice, sau, după caz, un sediu fix situat în alt stat, dacăbeneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatoruluipentru a demonstra că aceste servicii au fost prestate cătresediul activității sale economice, sau către un sediu fix stabilit înalt stat, și nu către sediul/sediile fixe din România;b) o persoană impozabilă care are sediul activitățiieconomice în România, dar este stabilită în afara României prinsediu/sedii fixe, se va considera că locul prestării serviciilor estesediul fix către care serviciile sunt prestate, dacă beneficiarulpoate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru ademonstra că aceste servicii nu au fost prestate către sediulactivității economice din România, ci către sediul/sediile fixe dinafara României.Dovezile pe care beneficiarul poate să le prezinte pentru ademonstra că serviciile sunt în fapt prestate către sediulactivității sale economice sau către un sediu fix pot consta în:contractul și/sau formularul de comandă care identifică sediulcare primește serviciile, faptul că sediul respectiv este entitateacare plătește pentru serviciile respective sau costul serviciiloreste în fapt suportat de respectiva entitate, natura serviciilorpermite identificarea, în mod particular, a sediului/sediilor cătrecare serviciul este prestat, orice alte informații relevante pentrustabilirea locului prestării.(5) În cazul serviciilor care intră sub incidența art. 133 alin. (2)din Codul fiscal, prestate de o persoană impozabilă nestabilităîn România către o persoană impozabilă care are sediulactivității economice în România, se consideră că locul prestăriinu este în România, dacă beneficiarul poate face dovada căserviciul este prestat către un sediu fix situat în afara României.Dovezile pe care beneficiarul poate să le prezinte pentru ademonstra că serviciile sunt în fapt prestate către un sediu fixsunt cele menționate la alin. (4).(6) Un contract global reprezintă un acord de afaceri carepoate acoperi toate serviciile prestate către o persoanăimpozabilă. Pentru serviciile prestate în baza unui astfel decontract global, care urmează să fie utilizate în mai multe locuri,locul de prestare este considerat în principiu locul în carebeneficiarul și-a stabilit sediul activității sale economice. Însituația în care serviciile care fac obiectul unui astfel de contractsunt destinate a fi utilizate de către un sediu fix și acest sediu fixsuportă costurile respectivelor servicii, locul prestării acestoraeste locul în care se află respectivul sediu fix.

(7) Serviciile pentru care se aplică prevederile art. 133alin. (2) din Codul fiscal, care sunt prestate de prestatori stabilițiîn România către beneficiari persoane impozabile care suntstabiliți pe teritoriul Comunității, se numesc prestări de serviciiintracomunitare și se declară în declarația recapitulativă conformprevederilor art. 1564 din Codul fiscal, dacă nu beneficiază de oscutire de taxă. Persoanele impozabile care prestează astfel deservicii și care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA trebuie săîndeplinească obligațiile specifice de înregistrare în scopuri deTVA prevăzute la art. 153 și 1531 din Codul fiscal.(8) Serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal,prestate de prestatori stabiliți în România către beneficiaripersoane impozabile care sunt stabiliți în afara Comunității, sau,după caz, sunt prestate de prestatori stabiliți în afara Comunitățiicătre beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliți peteritoriul României, urmează aceleași reguli ca și serviciileintracomunitare în ceea ce privește determinarea loculuiprestării și celelalte obligații impuse de prezentul titlu, dar nuimplică obligații referitoare la declararea în declarațiarecapitulativă conform prevederilor art. 1564 din Codul fiscal,indiferent dacă sunt taxabile sau dacă beneficiază de scutire detaxă și nici obligații referitoare la înregistrarea în scopuri de TVAspecifice serviciilor intracomunitare prevăzute la art. 153 și 1531din Codul fiscal.(9) În cazul serviciilor pentru care se aplică prevederileart. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de persoaneimpozabile stabilite în România, atunci când beneficiarul este opersoană impozabilă stabilită în alt stat membru, și serviciul esteprestat către sediul activității economice sau un sediu fix, aflat înalt stat membru decât România, prestatorul trebuie să facădovada că beneficiarul este o persoană impozabilă și că estestabilit în Comunitate. Se consideră ca această condiție esteîndeplinită atunci când beneficiarul comunică prestatorului oadresă a sediului activității economice, sau, după caz, a unuisediu fix, din Comunitate, precum și un cod valabil de TVAatribuit de autoritățile fiscale din alt stat membru, inclusiv în cazulpersoanelor juridice neimpozabile care sunt înregistrate înscopuri de TVA. Se consideră că prestatorul a acționat de bunăcredință, în ceea ce privește stabilirea faptului că beneficiarulsău este o persoană impozabilă, atunci când a obținutconfirmarea validității codului de TVA atribuit beneficiarului săude autoritățile fiscale din alt stat membru prin intermediulprocedurilor de securitate existente la nivel comunitar. Dacăbeneficiarul, care este stabilit în alt stat membru decât România,nu comunică un cod valabil de TVA, și/sau prestatorul nu obțineconfirmarea validității codului de TVA al clientului său, se vaconsidera că prestarea de servicii este realizată către opersoană neimpozabilă, aplicându-se celelalte reguli prevăzutede art. 133, în funcție de natura serviciului. Totuși, în situația încare ulterior emiterii facturii de către prestator, beneficiarulcomunică un cod valabil de TVA atribuit de autoritățile fiscale dinalt stat membru, prestatorul va aplica prevederile art. 133alin. (2) din Codul fiscal, respectiv va considera că operațiuneanu este impozabilă în România, fiind impozabilă la locul undeeste stabilit beneficiarul, dacă beneficiarul poate face dovadacă avea calitatea de persoană impozabilă în momentul în caretaxa a devenit exigibilă. Dovada constă într-o confirmare oficialăa autorității fiscale din statul membru în care beneficiarul estestabilit. În cazul reconsiderării locului prestării serviciului,prestatorul aplică prevederile art. 159 din Codul fiscal.Prevederile prezentului alineat se completează cu prevederilealin. (4).(10) În cazul serviciilor pentru care se aplică prevederileart. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de o persoanăimpozabilă stabilită în România către un beneficiar persoanăimpozabilă stabilit în alt stat membru care a comunicatprestatorului un cod valabil de TVA, pentru a stabili dacă
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serviciile prestate sunt utilizate în scop personal sau pentru uzulpersonal al angajaților persoanei impozabile, prestatorul va ținecont de natura serviciilor prestate. Numai atunci când datoritănaturii serviciilor prestate se prezumă că acestea ar putea fiutilizate în scopuri personale, prestatorul va solicita o declarațiedin partea clientului sau în ce privește scopul în care serviciilevor fi utilizate. Dacă din această declarație reiese că beneficiarulnu va utiliza respectivele servicii în scop personal sau pentruuzul personal al angajaților se consideră că prestatorul aacționat cu bună-credință în ceea ce privește determinarealocului prestării serviciilor și este scutit de orice viitoare obligațiede plată a taxei. Atunci când serviciul urmează a fi utilizat debeneficiar parțial pentru scopuri personale sau pentru uzulpersonal al angajaților persoanei impozabile și parțial în scopulactivității economice, sau integral în scopuri personale saupentru uzul personal al angajaților persoanei impozabile,prestarea respectivului serviciu va fi tratată ca fiind realizată înrelația cu o persoană neimpozabilă. În ce privește utilizareafiecărui serviciu pentru stabilirea locului prestării, vor fi luate înconsiderare numai circumstanțele existente în momentulprestării serviciului. Orice modificare subsecventă a uzuluiserviciului respectiv de către beneficiar în sensul acestui alineat,nu va avea consecințe în ce privește stabilirea locului prestării,cu excepția situației în care se poate face dovada abuzului delege.(11) Serviciile pentru care se aplică prevederile art. 133alin. (5) lit. e) din Codul fiscal, prestate de o persoanăimpozabilă stabilită în România către un beneficiar persoanăneimpozabilă care nu este stabilit pe teritoriul Comunității, nu aulocul în România. De asemenea, nu au locul în Româniaaceleași servicii care sunt prestate către persoane impozabilestabilite în afara Comunității, fiind aplicabile prevederile art. 133alin. (2) din Codul fiscal. În ambele situații, este suficient caprestatorul să facă dovada că beneficiarul, indiferent de statutulsău, este stabilit în afara Comunității. Această condiție seconsideră îndeplinită atunci când clientul comunică prestatoruluiadresa sediului activității economice, sau a sediului fix, sau, înabsența acestora, a domiciliului stabil sau a reședinței obișnuite,din afara Comunității. Prestatorul trebuie să verificeautenticitatea acestora prin procedurile curente de verificareexistente.(12) Pentru alte servicii decât cele prevăzute la alin. (11),prestate de o persoană impozabilă stabilită în România către opersoană impozabilă stabilită în afara Comunității și care intrăsub incidența art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, locul prestării nueste considerat a fi în România, dacă prestatorul poate facedovada că beneficiarul este o persoană impozabilă și că estestabilit în afara Comunității. În acest scop prestatorul trebuie săobțină suficiente dovezi de la clientul său care să demonstrezecă este o persoană impozabilă. Aceste dovezi pot consta încodul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului careeste stabilit în țări terțe care aplică TVA, sau un alt cod deînregistrare similar care identifică persoana impozabilă, atribuitbeneficiarului de țara în care este stabilit, însoțite de alteinformații relevante cum sunt materiale printate de pe un websitecare confirmă statutul de persoană impozabilă al beneficiarului,informații obținute de la autoritatea fiscală din țara beneficiaruluicare confirmă că acesta este o persoană impozabilă, formularulde comandă al beneficiarului care conține adresa sediuluiactivității economice și codul de înregistrare comercială sauinformații printate de pe website-ul beneficiarului din care sărezulte că acesta efectuează o activitate economică. Dacăprestatorul nu poate face dovada că beneficiarul este opersoană impozabilă, se va considera că prestarea de serviciieste realizată către o persoană neimpozabilă, aplicându-secelelalte reguli prevăzute de art. 133 din Codul fiscal în funcție

de natura serviciului. Prevederile prezentului alineat secompletează cu prevederile alin. (4).(13) Serviciile pentru care se aplică prevederile art. 133alin. (2) din Codul fiscal de care beneficiază persoaneimpozabile stabilite în România și care sunt prestate de unprestator persoană impozabilă care nu este stabilit în România,au locul prestării în România, fiind aplicabile cotele de TVAprevăzute la art. 140 din Codul fiscal sau, după caz, scutirile deTVA prevăzute la art. 141, 143, 144 sau 1441 din Codul fiscal.Atunci când prestatorul este o persoană impozabilă stabilită înalt stat membru, beneficiarul persoană impozabilă stabilită înRomânia realizează o achiziție intracomunitară de servicii carese declară în declarația recapitulativă prevăzută la art. 1564 dinCodul fiscal, dacă serviciul nu este scutit de taxă. În situația încare beneficiarul persoană impozabilă stabilită în România nueste înregistrat în scopuri de taxă, trebuie să îndeplineascăobligațiile specifice de înregistrare pentru achizițiiintracomunitare de servicii prevăzute la art. 153 sau 1531 dinCodul fiscal.(14) În aplicarea prevederilor art. 133 alin. (2), alin. (5) lit. d)și alin. (7) din Codul fiscal, lucrările efectuate asupra bunurilormobile corporale cuprind toate operațiunile umane și mecaniceefectuate asupra unui bun mobil corporal, altele decât cele denatură intelectuală sau științifică, respectiv servicii ce constau,printre altele, în procesarea, prelucrarea, repararea bunurilormobile corporale. Evaluarea bunurilor mobile corporalereprezintă examinarea unor bunuri mobile corporale în scopulstabilirii valorii acestora. Ambalajele sau alte bunuri utilizate, înlegătură directă cu bunurile asupra cărora au fost realizatelucrări ori evaluări, sau bunurile încorporate în acestea suntaccesorii serviciilor realizate și nu vor fi tratate ca livrări debunuri separate, ci ca fiind parte a serviciului prestat. În situațiaîn care pe teritoriul României se efectuează lucrări și evaluăriale bunurilor mobile corporale de origine comunitară, persoanacare primește bunurile în vederea realizării lucrărilor trebuie săînscrie bunurile în registrul bunurilor primite prevăzut la pct. 79.Beneficiarul persoană impozabilă stabilit în România care trimitebunuri mobile corporale pentru a fi efectuate lucrări sau evaluăriîntr-un alt stat membru, va ține evidența bunurilor cu ajutorulregistrului nontransferurilor prevăzut la pct. 79. Pentrudeterminarea locului prestării acestor servicii se vor aplica, înfuncție de statutul beneficiarului, prevederile art. 133 alin. (2),alin. (5) lit. d) sau alin. (7) din Codul fiscal.(15) Tipărirea cărților sau a altor tipărituri poate fi consideratăfie o livrare de bunuri, fie o prestare de servicii, în funcție demodul de derulare a operațiunilor, astfel:a) în situația în care clientul care deține drepturile de editarea unei cărți sau a altei tipărituri se limitează la a transmiteconținutul acestora pe hârtie, pe CD, dischetă sau alt suport, iartipografia se obligă să tipărească sau, după caz, să și editezecartea sau altă tipăritură, utilizând hârtia și/sau alte materialeproprii necesare realizării cărții sau altei tipărituri, se considerăcă tipografia realizează o livrare de bunuri către clientul său, însensul art. 128 din Codul fiscal, locul livrării bunurilorstabilindu-se conform prevederilor art. 132 din Codul fiscal;b) în situația în care clientul care deține drepturile de editarea unei cărți sau a altei tipărituri transmite tipografiei conținutulacestora pe hârtie, pe CD, dischetă sau alt suport, precum șihârtia necesară realizării acestora și/sau, după caz, altemateriale care servesc la realizarea cărții/tipăriturii, se considerăcă tipografia realizează o prestare de servicii către clientul său,în sensul art. 129 din Codul fiscal. Locul prestării serviciilor, înacest caz, se stabilește conform prevederilor art. 133 alin. (2),sau după caz, art. 133 alin. (5) lit. d) sau alin. (7) din Codul fiscal,în funcție de statutul beneficiarului.(16) Transferul certificatelor de emisii de gaze cu efect deseră efectuat cu plată de către o persoană impozabilă reprezintă
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o prestare de servicii, pentru care locul prestării se stabileșteconform prevederilor art. 133 alin. (2), sau după caz, art. 133alin. (5) lit. e) din Codul fiscal. Dacă locul prestării pentru unastfel de serviciu este în România, niciuna dintre scutirileprevăzute la art. 141 din Codul fiscal nu poate fi aplicată.14. (1) Serviciile prevăzute la art. 133 alin. (4) din Codul fiscalfac excepție de la regulile generale prevăzute la art. 133 alin. (2)și (3) din Codul fiscal în ceea ce privește stabilirea loculuiprestării. Aceste servicii nu se declară în declarația recapitulativămenționată la art. 1564 din Codul fiscal, indiferent de statutulbeneficiarului, și nici nu se aplică prevederile referitoare laînregistrarea în scopuri de taxă, care sunt specifice prestărilor șiachizițiilor intracomunitare de servicii.(2) Serviciile efectuate în legătură directă cu un bun imobil aulocul prestării la locul unde este situat bunul imobil conformprevederilor art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal. Pe lângăserviciile menționate la art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal,serviciile efectuate în legătură cu bunurile imobile cuprind,printre altele, operațiuni precum:a) lucrările de construcții-montaj, transformare, finisare,instalare, reparații, întreținere, curățare și demolare, efectuateasupra unui bun imobil prin natura sa, precum și oriceoperațiune ce se efectuează în legătură cu livrarea de bunurimobile și încorporarea acestora într-un bun imobil astfel încâtbunurile mobile devin bunuri imobile prin destinația lor;b) studiile și activitățile de supervizare, care fac parte în modobișnuit din ocupația arhitecților, supervizorilor sau inginerilor șicare au ca obiectiv pregătirea și coordonarea unei activitățiprevăzute la lit. a);c) activitățile de evaluare a unui bun imobil;d) punerea la dispoziție de spații de parcare;e) punerea la dispoziție de spații de depozitare a bunurilor;f) închirierea de seifuri ce sunt bunuri imobile prin natura lor;g) operațiunile de închiriere, arendare, concesionare sauleasing a bunurilor imobile;h) serviciile de administrare a bunurilor imobile prin naturalor;i) acordarea accesului și a drepturilor de folosință pentru căirutiere și structuri care fac parte din acestea, ca de exemplupoduri și tuneluri;j) serviciile de natură juridică în legătură cu cesiunea sautransferul titlului de proprietate asupra unui bun imobil, atâtatimp cât acestea au drept scop modificarea naturii juridice abunurilor imobile;k) serviciile constând în elaborarea unui contract de vânzaresau de cumpărare a unui bun imobil, chiar dacă acesteareprezintă servicii distincte față de cele menționate la lit. j).(3) Atunci când sunt prestate servicii juridice având dreptscop transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil,dar totuși tranzacția finală ce ar fi avut ca rezultat modificareanaturii juridice a respectivului bun imobil nu are loc, acesteservicii se încadrează totuși în prevederile art. 133 alin. (4) lit. a)din Codul fiscal.(4) Serviciile juridice menționate la alin. (3) nu se cuprind înprevederile art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, atunci cândprestarea acestora are loc în legătură cu diferite aspectereferitoare la contracte, care, în termeni generali, pot privi oricealte chestiuni de natură juridică și care nu sunt specificetransferului proprietății unui bun imobil.(5) Pentru a determina dacă prestarea unui serviciu juridiccomplex, format din diferite elemente, intră sau nu sub incidențaprevederilor art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, trebuie stabilitscopul final al acestui serviciu, de la caz la caz.”10. După punctul 14 se introduc patru noi puncte,punctele 141—144, cu următorul cuprins:„141. (1) Conform art. 133 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, loculprestării pentru serviciile ce constau în transportul de călători

este locul în care se efectuează transportul în funcție dedistanțele parcurse.(2) Transporturile naționale de călători sunt transporturi careau locul prestării în România, având punctul de plecare șipunctul de sosire pe teritoriul României.(3) Transporturile internaționale de călători sunt transporturilecare au fie punctul de plecare, fie punctul de sosire în afara țării,fie ambele puncte sunt situate în afara țării. Locul prestăriiserviciilor de transport internațional de călători este considerata fi în România pentru partea din parcursul efectuat în interiorulțării, denumită traseu național.(4) Pentru transportul internațional de călători, partea dinparcursul efectuat în România este parcursul efectuat între loculde plecare și locul de sosire al transportului de călători,determinată după cum urmează:a) pentru transportul care are punctul de plecare în România,locul de plecare este considerat a fi primul punct de îmbarcareal pasagerilor, iar locul de sosire este considerat a fi punctul detrecere al frontierei dinspre România în străinătate;b) pentru transportul care are punctul de plecare în afaraRomâniei și punctul de sosire în România, locul de plecare estepunctul de trecere a frontierei din străinătate spre România, iarlocul de sosire este ultimul punct de debarcare a pasagerilorcare au fost îmbarcați în afara României;c) pentru transportul care tranzitează România, fără a aveanici punctul de plecare, nici punctul de sosire în România, loculde plecare este considerat a fi locul de trecere a frontiereidinspre străinătate în România, iar locul de sosire esteconsiderat a fi punctul de trecere a frontierei dinspre România înstrăinătate;d) în cazurile prevăzute la lit. a)—c), pentru pasagerii cares-au îmbarcat și debarcat în interiorul țării, călătorind cu unmijloc de transport în trafic internațional, partea de transportdintre locul de îmbarcare și locul de debarcare pentru aceștipasageri se consideră a fi transport național.142. În sensul art. 133 alin. (4) lit. d) și f) din Codul fiscal, atâtserviciile de restaurant, cât și cele de catering sunt caracterizateprintr-un complex de activități în care predomină serviciile, iarfurnizarea de hrană și/sau de băuturi este doar o componentă.Serviciile de restaurant constau în furnizarea, la locațiaprestatorului, de hrană preparată sau nepreparată și/sau băuturipentru consum uman, însoțite de suficiente servicii aferente caresă permită consumul imediat, în timp ce serviciile de cateringconstau în aceleași activități, desfășurate însă în afara locațieiprestatorului.143. (1) În scopul aplicării prevederilor art. 133 alin. (2),alin. (3), alin. (4) lit. e), și alin. (6) din Codul fiscal, suntconsiderate mijloace de transport vehiculele, motorizate sau nu,și alte echipamente și dispozitive destinate transportului depersoane sau de obiecte dintr-un loc în altul și care aucapacitatea de a fi utilizate efectiv pentru desfășurareatransportului, care ar putea fi trase, tractate sau împinse devehicule. Această categorie cuprinde bunuri precum:a) vehiculele terestre motorizate și nemotorizate, precumautoturismele, motocicletele, bicicletele, tricicletele și rulotelecare nu sunt fixate de sol;b) navele motorizate și nemotorizate;c) aeronavele motorizate și nemotorizate;d) vehiculele special amenajate pentru transportul bolnavilorși al persoanelor accidentate;e) tractoarele și alte vehicule agricole;f) vehiculele utilizate pentru scopuri militare, supravegheresau de apărare civilă;g) dispozitivele mecanice sau electronice pentru propulsiacărucioarelor pentru invalizi.(2) Conform art. 10 din Regulamentul Consiliuluinr. 1.777/2005 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a
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Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun privind taxa pevaloarea adăugată, remorcile, semiremorcile și vagoaneleferoviare reprezintă mijloace de transport.(3) Containerele nu sunt considerate mijloace de transport.(4) În sensul art. 133 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, durataposesiei sau utilizării continue a mijlocului de transport sestabilește pe baza prevederilor contractului încheiat între părțileimplicate. Totuși, contractul este o simplă prezumție care poatefi respinsă prin orice mijloace de fapt sau de drept în vedereastabilirii duratei efective a posesiei sau utilizării continue amijlocului de transport.(5) În situația în care două sau mai multe contracte deînchiriere a aceluiași mijloc de transport încheiate cu acelașiclient se succed cu o întrerupere de două zile sau mai puțin,termenul primului contract va fi luat în considerare pentru a sestabili dacă al doilea contract va fi considerat sau nu pe termenscurt în sensul art. 133 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal.(6) Atunci când se încheie cu un client contracte în aceleașicondiții pentru aceleași mijloace de transport, durata fiecăruiadintre contractele precedente se ia în considerare la stabilireaduratei contractelor următoare, în sensul aplicării prevederilorart. 133 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal. Cu toate acestea, durataunui contract pe termen scurt, derulat anterior unui contract carese califică drept contract pe termen lung ca urmare acontractelor anterioare, nu va fi reevaluată retroactiv, cu excepțiasituației în care se poate face dovada abuzului de lege.(7) În situația în care un contract pe termen scurt în sensulart. 133 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal face obiectul uneiprelungiri care are ca efect depășirea termenului de 30,respectiv de 90 de zile, este necesară o reevaluare arespectivului contract, cu excepția cazului în care prelungireacontractului se datorează unor circumstanțe independente devoința părților, datorate unor cauze de forță majoră.(8) Atunci când un contract pe termen scurt este urmat de unalt contract pe termen scurt încheiat între aceleași părți, darpentru mijloace de transport diferite, fiecare contract va fianalizat separat, în vederea încadrării sau neîncadrării înprevederile art. 133 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, dacă nu sedovedește o încălcare a legii.(9) În sensul art. 133 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, un mijlocde transport este considerat ca fiind pus efectiv la dispozițiaclientului la locul în care se află mijlocul de transport atunci cândclientul preia efectiv controlul fizic asupra acestuia. Controluljuridic, respectiv semnarea contractului, intrarea în posesiacheilor, nu este suficient pentru a determina locul efectiv alpunerii la dispoziția clientului a mijlocului de transport.(10) Acordarea, de către o persoană impozabilă care deținevagoane de tren, a dreptului de utilizare a acestora reprezintă,din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, o prestare deservicii asimilată închirierii de mijloace de transport, loculprestării fiind stabilit în funcție de perioada de utilizare. Acelașiregim se aplică și pentru acordarea de către întreprinderileferoviare a dreptului de utilizare a vagoanelor în traficinternațional, pentru care se încasează taxa stabilită prinRegulamentul pentru folosirea reciprocă a vagoanelor de marfăîn trafic internațional, aprobat de Uniunea Internațională a CăilorFerate.144. (1) Locul prestării este locul de plecare a transportului decălători, pentru serviciile de restaurant și catering furnizateefectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor în timpulunei părți a unei operațiuni de transport de călători efectuată înComunitate, astfel cum este prevăzut la art. 133 alin. (4) lit. f) dinCodul fiscal. Caracteristicile serviciilor de restaurant și cateringsunt cele prevăzute la pct. 142.(2) Pentru a identifica partea transportului de călătoriefectuată în interiorul Comunității, mijlocul de transport estedecisiv și nu călătoria individuală a fiecărui pasager. Prin

urmare, se consideră că se efectuează o singură parte detransport de călători în interiorul Comunității, chiar și atunci cândexistă opriri în afara Comunității, în situația în care călătoria esteefectuată cu un singur mijloc de transport.(3) O călătorie efectuată cu aeronave, căreia i s-a atribuit unsingur număr de zbor și care implică escale în interiorulComunității se consideră ca reprezentând o singură parte detransport de călători efectuată în Comunitate. Pentru călătoriilecu trenul, în vederea identificării părții unice a transportului decălători în interiorul Comunității, itinerarul este decisiv.(4) Pentru aplicarea art. 133 alin. (4) lit. f) din Codul fiscal,locurile în care pasagerii, în mod individual, se îmbarcă saudebarcă în/din mijlocul de transport nu au relevanță în stabilireapărții unei operațiuni de transport efectuată în interiorulComunității.(5) Partea din serviciile de catering și restaurant oferite întimpul unei părți a unei operațiuni de transport care nu esteconsiderată a fi efectuată în Comunitate, dar totuși pe teritoriulunui stat membru, intră sub incidența art. 133 alin. (4) lit. d) dinCodul fiscal, respectiv are locul la locul prestării efective.”11. Punctele 15 și 151 se modifică și vor avea următorulcuprins:„15. (1) Locul serviciilor prestate către persoane neimpozabilese determină în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (3) dinCodul fiscal dacă nu se aplică excepțiile prevăzute la art. 133alin. (4), (5) sau (6) din Codul fiscal.(2) În aplicarea prevederilor art. 133 alin. (6) din Codul fiscal,un mijloc de transport se consideră că este efectiv exploatat șiutilizat pe teritoriul României dacă mijlocul de transport esteutilizat în principal în România. Se consideră că mijlocul detransport este efectiv utilizat și exploatat în afara Comunității,dacă mijlocul de transport este utilizat în principal în afaraComunității. Dovada faptului că mijlocul de transport este utilizatîn principal în România sau în afara Comunității constă îndeclarația pe proprie răspundere dată de beneficiar. Pentruîncadrarea corectă a mijloacelor de transport se vor aplicaprevederile pct. 143.151. (1) În aplicarea art. 133 alin. (7) din Codul fiscal:a) serviciile constând în activități accesorii transportului,precum încărcarea, descărcarea, manipularea și servicii similareacestora se consideră a fi efectiv utilizate și exploatate înRomânia dacă sunt prestate pe teritoriul României;b) serviciile constând în lucrări asupra bunurilor mobilecorporale și evaluări ale bunurilor mobile corporale se considerăa fi efectiv utilizate și exploatate în România dacă sunt efectuatepe teritoriul României;c) serviciile de transport de bunuri efectuate în România suntserviciile al căror punct de plecare și punct de sosire se află peteritoriul României, acestea fiind considerate efectiv utilizate șiexploatate pe teritoriul României.(2) Dacă locul prestării serviciilor conform art. 133 alin. (7)din Codul fiscal este situat pe teritoriul României, operațiunilesunt impozabile în România, fiind aplicabile cotele de taxăprevăzute la art. 140 din Codul fiscal, sau, după caz, scutirile detaxă prevăzute la art. 141, 143, 144, 1441 și 152 din Codul fiscal.(3) Prevederile art. 133 alin. (7) din Codul fiscal nu se aplicăîn situația în care beneficiarul serviciilor este o persoanăimpozabilă care are sediul activității economice în afaraComunității, dar comunică prestatorului un cod valabil de TVAdin alt stat membru și adresa unui sediu fix din Comunitate cătrecare sunt prestate serviciile. Se consideră că prestatorul aacționat de bună-credință în ceea ce privește determinareafaptului că beneficiarul este o persoană impozabilă, atunci cânda obținut confirmarea validității codul de TVA atribuitbeneficiarului de autoritățile fiscale din alt stat membru, prinintermediul procedurilor de securitate existente la nivelcomunitar.”
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12. Punctul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Faptul generator pentru livrări de bunuri și prestări deserviciiArt. 1341. — (1) Faptul generator intervine la data livrăriibunurilor sau la data prestării serviciilor, cu excepțiileprevăzute în prezentul capitol.(2) Pentru bunurile livrate în baza unui contract deconsignație, se consideră că livrarea bunurilor de laconsignant la consignatar are loc la data la care bunurilesunt livrate de consignatar clienților săi.(3) Pentru bunurile transmise în vederea testării sau averificării conformității, se consideră că livrarea bunurilorare loc la data acceptării bunurilor de către beneficiar.(4) Pentru stocurile la dispoziția clientului, se considerăcă livrarea bunurilor are loc la data la care clientul retragebunurile din stoc în vederea utilizării, în principal pentruactivitatea de producție.(5) Prin norme sunt definite contractele de consignație,stocurile la dispoziția clientului, bunurile livrate în vedereatestării sau a verificării conformității.(6) Pentru livrările de bunuri corporale, inclusiv debunuri imobile, data livrării este data la care intervinetransferul dreptului de a dispune de bunuri ca și unproprietar. Prin excepție, în cazul contractelor care prevădcă plata se efectuează în rate sau a oricărui alt tip decontract care prevede că proprietatea este atribuită cel maitârziu în momentul plății ultimei sume scadente, cu excepțiacontractelor de leasing, data livrării este data la care bunuleste predat beneficiarului.(7) Prestările de servicii care determină decontări sauplăți succesive, cum sunt serviciile de construcții-montaj,consultanță, cercetare, expertiză și alte servicii similare,sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situațiide lucrări, rapoarte de lucru, alte documente similare pebaza cărora se stabilesc serviciile efectuate sau, după caz,în funcție de prevederile contractuale, la data acceptăriiacestora de către beneficiari. Totuși, perioada de decontarenu poate depăși un an.(8) În cazul livrărilor de bunuri și al prestărilor de serviciicare se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute laalin. (7), cum sunt: livrările de gaze naturale, de apă,serviciile de telefonie, livrările de energie electrică și alteleasemenea, se consideră că livrarea/prestarea este efectuatăla datele specificate în contract pentru plata bunurilorlivrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii uneifacturi, dar perioada de decontare nu poate depăși un an.(9) În cazul operațiunilor de închiriere, leasing,concesionare și arendare de bunuri, serviciul se considerăefectuat la fiecare dată specificată în contract pentruefectuarea plății.(10) Pentru prestările de servicii pentru care taxa estedatorată de către beneficiarul serviciilor în conformitate cuart. 150 alin. (2), care sunt prestate continuu pe o perioadămai mare de un an și care nu determină decontări sau plățiîn cursul acestei perioade, se consideră efectuate laexpirarea fiecărui an calendaristic, atât timp cât prestareade servicii nu a încetat.
Norme metodologice:16. (1) Pentru bunurile livrate în baza unui contract deconsignație, se consideră că livrarea bunurilor de la consignantla consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate deconsignatar clienților săi. În sensul titlului VI din Codul fiscal,contractul de consignație reprezintă un contract prin careconsignantul se angajează să livreze bunuri consignatarului,pentru ca acesta din urmă să găsească un cumpărător pentruaceste bunuri. Consignatarul acționează în nume propriu, dar

în contul consignantului când livrează bunurile cătrecumpărători.(2) Pentru bunurile transmise în vederea testării sau averificării conformității, se consideră că transferul proprietățiibunurilor a avut loc la data acceptării bunurilor de cătrebeneficiar. Bunurile transmise în vederea verificării conformitățiisunt bunurile oferite de furnizor clienților, aceștia având dreptulfie să le achiziționeze, fie să le returneze furnizorului. Contractulaferent bunurilor livrate în vederea testării este un contractprovizoriu prin care vânzarea efectivă a bunurilor estecondiționată de obținerea de rezultate satisfăcătoare în urmatestării de către clientul potențial, testare ce are scopul de astabili că bunurile au caracteristicile solicitate de clientulrespectiv.(3) Pentru stocurile la dispoziția clientului, se consideră cătransferul proprietății bunurilor are loc la data la care clientul intrăîn posesia bunurilor. Stocurile la dispoziția clientului reprezintăo operațiune potrivit căreia furnizorul transferă regulat bunuriîntr-un depozit propriu sau într-un depozit al clientului, iartransferul proprietății bunurilor intervine, potrivit contractului, ladata la care clientul scoate bunurile din depozit, în principalpentru a le utiliza în procesul de producție, dar și pentru alteactivități economice.(4) Prevederile alin. (1)—(3) nu se aplică în situația în carebunurile provin din import și beneficiarul înregistrat conformart. 153 din Codul fiscal a optat pentru calitatea de persoanăobligată la plata taxei pentru import, conform prevederilor pct. 59alin. (1) lit. e) pct. 1, fiind aplicabile prevederile art. 136 din Codulfiscal referitoare la exigibilitatea taxei pentru un import.”13. După punctul 16 se introduce un nou punct,punctul 161, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:Exigibilitatea pentru livrări de bunuri și prestări deserviciiArt. 1342. — (1) Exigibilitatea taxei intervine la data lacare are loc faptul generator.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibilitateataxei intervine:a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la careintervine faptul generator;b) la data la care se încasează avansul, pentru plățile înavans efectuate înainte de data la care intervine faptulgenerator. Fac excepție de la aceste prevederi avansurileîncasate pentru plata importurilor și a taxei pe valoareaadăugată aferente importului, precum și orice avansuriîncasate pentru operațiuni scutite sau care nu suntimpozabile. Avansurile reprezintă plata parțială sauintegrală a contravalorii bunurilor și serviciilor, efectuatăînainte de data livrării sau prestării acestora;c) la data extragerii numerarului, pentru livrările debunuri sau prestările de servicii realizate prin mașiniautomate de vânzare, de jocuri sau alte mașini similare.(3) Taxa este exigibilă la data la care intervine oricaredintre evenimentele menționate la art. 138. Totuși, regimulde impozitare și cotele aplicabile sunt aceleași ca și aleoperațiunii de bază care a generat aceste evenimente.
Norme metodologice:161. Prevederile art. 1342 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal seaplică în situația în care facturile totale sau parțiale pentru olivrare de bunuri sau o prestare de servicii au fost emise înainteafaptului generator de taxă și includ și situația în care sunt emisefacturi pentru avansuri înainte de încasarea acestora.”14. Punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Faptul generator și exigibilitatea pentru achizițiiintracomunitare de bunuri
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Art. 135. — (1) În cazul unei achiziții intracomunitare debunuri, faptul generator intervine la data la care ar intervenifaptul generator pentru livrări de bunuri similare, în statulmembru în care se face achiziția.(2) În cazul unei achiziții intracomunitare de bunuri,exigibilitatea taxei intervine în cea de-a 15-a zi a luniiurmătoare celei în care a intervenit faptul generator.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), exigibilitateataxei intervine la data emiterii facturii prevăzute în legislațiaaltui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1),dacă aceasta este emisă înainte de cea de-a 15-a zi a luniiurmătoare celei în care a intervenit faptul generator.
Norme metodologice:17. Există o relație clară între faptul generator în cazul uneilivrări intracomunitare de bunuri și faptul generator în cazul uneiachiziții intracomunitare de bunuri, care intervin în acelașimoment, respectiv în momentul livrării de bunuri. Pentru a evitaorice neconcordanță între livrările intracomunitare de bunuri,scutite de TVA, care se includ în declarația recapitulativă pentruastfel de livrări, în statul membru de origine, și achizițiileintracomunitare, evidențiate în decontul de TVA și în declarațiarecapitulativă pentru achiziții intracomunitare, prevăzută laart. 1564 din Codul fiscal, în România, momentul exigibilității afost stabilit fie în a 15-a zi a lunii următoare celei în care a avutloc faptul generator, fie la data facturii pentru contravaloareatotală sau parțială, atât pentru livrările intracomunitare, cât șipentru achizițiile intracomunitare.Exemplul 1. Factura pentru livrarea intracomunitară esteemisă în luna următoare celei în care se efectuează livrarea

Exemplul 2. Factura pentru livrarea intracomunitară esteemisă în aceeași lună în care se efectuează livrareaintracomunitară

Alt stat România
Livrare intracomunitarăscutită de TVA Achiziție intracomunitarăsupusă TVA și taxabilă
Data livrării: 25.01.2010
Data facturii: 12.02.2010
Faptul generator: 25.01.2010 Faptul generator: 25.01.2010
Exigibilitatea: 12.02.2010 Exigibilitatea: 12.02.2010
Livrarea este inclusă îndeclarația recapitulativă și decontul de TVA aferentelunii februarie 2010

Achiziția intracomunitară seevidențiază în declarațiarecapitulativă și decontul de TVA aferente luniifebruarie 2010

Alt stat membru România
Livrare intracomunitarăscutită de TVA Achiziție intracomunitarăsupusă TVA și taxabilă
Data livrării: 25.01.2010
Data facturii: 29.01.2010
Faptul generator: 25.01.2010 Faptul generator: 25.01.2010
Exigibilitatea: 29.01.2010 Exigibilitatea: 29.01.2010
Livrarea este inclusă în declarația recapitulativă aferentă lunii ianuarie și seevidențiază în decontul de TVA din luna ianuarie2010

Achiziția intracomunitară este inclusă în declarația recapitulativă aferentă luniiianuarie și se evidențiază în decontul de TVA din luna ianuarie”

15. După punctul 17 se introduce un nou punct,punctul 171, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:Faptul generator și exigibilitatea pentru importul debunuriArt. 136. — (1) În cazul în care, la import, bunurile suntsupuse taxelor vamale, taxelor agricole sau altor taxecomunitare similare, stabilite ca urmare a unei politicicomune, faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoareaadăugată intervin la data la care intervin faptul generator șiexigibilitatea respectivelor taxe comunitare.(2) În cazul în care, la import, bunurile nu sunt supusetaxelor comunitare prevăzute la alin. (1), faptul generator șiexigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervin la data lacare ar interveni faptul generator și exigibilitatea acelor taxecomunitare dacă bunurile importate ar fi fost supuse unorastfel de taxe.(3) În cazul în care, la import, bunurile sunt plasateîntr-un regim vamal special, prevăzut la art. 144 alin. (1)lit. a) și d), faptul generator și exigibilitatea taxei intervin ladata la care acestea încetează a mai fi plasate într-un astfelde regim.
Norme metodologice:171. (1) În sensul art. 136 alin. (1) din Codul fiscal, în cazulbunurilor plasate în regim de admitere temporară cu exonerareparțială de drepturi de import și în regim de transformare subcontrol vamal, regimuri care din punct de vedere al TVAconstituie importuri de bunuri care nu beneficiază de scutire dela plata taxei pe valoarea adăugată conform art. 144 alin. (1)lit. a) din Codul fiscal, exigibilitatea TVA intervine atunci cândintervine obligația de plată a taxelor vamale, taxelor agricole saua altor taxe comunitare similare stabilite ca urmare a politiciicomune aplicabile bunurilor respective.(2) În cazul în care bunurile plasate în regimurile prevăzutela alin. (1) sunt scutite de taxe vamale, taxe agricole sau altetaxe comunitare similare stabilite ca urmare a politicii comune,exigibilitatea TVA pentru importul bunurilor respective intervineatunci când ar fi intervenit obligația de plată a taxelor vamale,taxelor agricole sau a altor taxe comunitare similare stabilite caurmare a politicii comune aplicabile bunurilor respective, dacăacestea ar fi fost datorate.”16. Punctul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Baza de impozitare pentru livrări de bunuri și prestări deservicii efectuate în interiorul țăriiArt. 137. — (1) Baza de impozitare a taxei pe valoareaadăugată este constituită din:a) pentru livrări de bunuri și prestări de servicii, alteledecât cele prevăzute la lit. b) și c), din tot ceea ce constituiecontrapartida obținută sau care urmează a fi obținută defurnizor ori prestator din partea cumpărătorului,beneficiarului sau a unui terț, inclusiv subvențiile directlegate de prețul acestor operațiuni;b) pentru operațiunile prevăzute la art. 128 alin. (3) lit. c),compensația aferentă;c) pentru operațiunile prevăzute la art. 128 alin. (4) și (5),pentru transferul prevăzut la art. 128 alin. (10) și pentruachizițiile intracomunitare considerate ca fiind cu plată șiprevăzute la art. 1301 alin. (2) și (3), prețul de cumpărare albunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, înabsența unor astfel de prețuri de cumpărare, prețul de cost,stabilit la data livrării. În cazul în care bunurile reprezintăactive corporale fixe, baza de impozitare se stabileșteconform procedurii stabilite prin norme;d) pentru operațiunile prevăzute la art. 129 alin. (4), sumacheltuielilor efectuate de persoana impozabilă pentrurealizarea prestării de servicii;



e) în cazul schimbului prevăzut la art. 130 și, în general,atunci când plata se face parțial ori integral în natură sauatunci când valoarea plății pentru o livrare de bunuri sau oprestare de servicii nu a fost stabilită de părți sau nu poatefi ușor stabilită, baza de impozitare se consideră ca fiindvaloarea de piață pentru respectiva livrare/prestare. Însensul prezentului titlu, valoare de piață înseamnă sumatotală pe care, pentru obținerea bunurilor sau serviciilor încauză la momentul respectiv, un client aflat în aceeași etapăde comercializare la care are loc livrarea de bunuri sauprestarea de servicii ar trebui să o plătească în condiții deconcurență loială unui furnizor sau prestator independentde pe teritoriul statului membru în care livrarea sauprestarea este supusă taxei. Atunci când nu poate fistabilită o livrare de bunuri sau o prestare de serviciicomparabilă, valoarea de piață înseamnă:1. pentru bunuri, o sumă care nu este mai mică decâtprețul de cumpărare al bunurilor sau al unor bunuri similaresau, în absența unui preț de cumpărare, prețul de cost,stabilit la momentul livrării;2. pentru servicii, o sumă care nu este mai mică decâtcosturile complete ale persoanei impozabile pentruprestarea serviciului.(2) Baza de impozitare cuprinde următoarele:a) impozitele și taxele, dacă prin lege nu se prevedealtfel, cu excepția taxei pe valoarea adăugată;b) cheltuielile accesorii, cum sunt: comisioanele,cheltuielile de ambalare, transport și asigurare, solicitatede către furnizor/prestator cumpărătorului saubeneficiarului. Cheltuielile facturate de furnizorul de bunurisau de prestatorul de servicii cumpărătorului, care facobiectul unui contract separat și care sunt legate de livrărilede bunuri sau de prestările de servicii în cauză, seconsideră cheltuieli accesorii.
Norme metodologice:18. (1) Potrivit art. 137 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal,subvențiile primite de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetulcomunitar sau de la bugetul asigurărilor sociale de stat, legatedirect de prețul bunurilor livrate și/sau al serviciilor prestate, seinclud în baza de impozitare. Exigibilitatea taxei pe valoareaadăugată pentru aceste subvenții intervine la data încasării lorde la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul comunitar sau dela bugetul asigurărilor sociale de stat. Se consideră că subvențiaeste legată direct de preț dacă se îndeplinesc cumulativurmătoarele condiții:a) subvenția este concret determinabilă în prețul bunurilorși/sau al serviciilor, respectiv este stabilită pe unitatea de măsurăa bunurilor livrate și/sau a serviciilor prestate, în sume absolutesau procentual;b) cumpărătorii trebuie să beneficieze de subvenția acordatăfurnizorului/prestatorului, în sensul că prețul bunurilor/serviciilorachiziționate de aceștia trebuie să fie mai mic decât prețul lacare aceleași produse/servicii s-ar vinde/presta în absențasubvenției.(2) Nu se cuprind în baza de impozitare a taxei subvențiilesau alocațiile primite de la bugetul de stat, de la bugetele locale,de la bugetul comunitar sau de la bugetul asigurărilor sociale destat, care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1),respectiv subvențiile care sunt acordate pentru atingerea unorparametri de calitate, subvențiile acordate pentru acoperireaunor cheltuieli sau alte situații similare.(3) Baza de impozitare pentru uniformele de serviciu,echipamentul de lucru și/sau de protecție acordat angajațiloreste constituită din contravaloarea care este suportată deangajați. Dacă echipamentul de lucru și/sau de protecție esteacordat gratuit angajaților, operațiunea nu constituie livrare debunuri în sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal. Pentru partea

din contravaloarea uniformelor de serviciu, echipamentelor delucru și/sau de protecție acordat angajaților, care este suportatăde angajator, acesta își păstrează dreptul de deducere încondițiile art. 145 din Codul fiscal.(4) În sensul art. 137 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, baza deimpozitare pentru active corporale fixe care constituie livrare debunuri conform art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, alteledecât bunurile imobile, este constituită din valoarea rămasă lacare aceste bunuri sunt înregistrate în contabilitate, calculată înfuncție de amortizarea contabilă, dar nu mai puțin decâtvaloarea la care bunurile au fost imputate, în cazul bunurilorconstatate lipsă din gestiune. Dacă activele corporale fixe suntcomplet amortizate, baza de impozitare este zero sau, după caz,valoarea imputată, în cazul lipsurilor imputabile.(5) În situațiile prevăzute la art. 128 alin. (4) lit. a) și b) din Codulfiscal, baza de impozitare a activelor corporale fixe, altele decâtbunurile imobile, se determină conform prevederilor alin. (4).(6) Pentru livrările de bunuri prevăzute la art. 128 alin. (5) dinCodul fiscal, baza de impozitare pentru active corporale fixe,inclusiv pentru bunurile imobile, se determină conform proceduriistabilite la alin. (4).(7) Orice cheltuieli cu impozitele și taxele datorate de opersoană impozabilă în legătură cu o livrare de bunuri sau oprestare de servicii, dacă nu sunt incluse în prețul bunurilorlivrate ori al serviciilor prestate, ci sunt recuperate de la cliențiprin refacturare, se cuprind în baza de impozitare a taxei pevaloarea adăugată, potrivit prevederilor art. 137 alin. (2) lit. a)din Codul fiscal. De exemplu, ecotaxa datorată potrivitOrdonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondulpentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legeanr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, chiardacă nu este cuprinsă în prețul bunurilor livrate, ci este facturatăseparat, se cuprinde în baza impozabilă.(8) În sensul art. 137 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, oricecheltuieli accesorii efectuate de persoana care realizează olivrare de bunuri sau o prestare de servicii se includ în baza deimpozitare a taxei pe valoarea adăugată, chiar dacă fac obiectulunui contract separat. Cheltuielile accesorii nu reprezintă otranzacție separată, ci sunt parte componentă a livrării/prestăriide care sunt legate, urmând aceleași reguli referitoare, printrealtele, la locul livrării/prestării, cotele, scutirile ca și livrarea/prestarea de care sunt legate. Furnizorul/Prestatorul nu poateaplica structura de comisionar prevăzută la pct. 19 alin. (4)pentru a refactura cheltuieli accesorii și nici pentru a refacturacheltuieli cu impozite și taxe conform prevederilor alin. (7).(9) Cheltuielile cu transportul bunurilor livrate intracomunitarsau alte cheltuieli accesorii, cum sunt cele de asigurare sau deambalare, se cuprind în baza impozabilă a livrăriiintracomunitare numai dacă, potrivit prevederilor contractuale,acestea cad în sarcina vânzătorului.”17. Punctul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Baza de impozitare pentru livrări de bunuri și prestări deservicii efectuate în interiorul țăriiArt. 137[...](3) Baza de impozitare nu cuprinde următoarele:a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile și altereduceri de preț, acordate de furnizori direct clienților ladata exigibilității taxei;b) sumele reprezentând daune-interese, stabilite prinhotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă,penalizările și orice alte sume solicitate pentruneîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor contractuale,dacă sunt percepute peste prețurile și/sau tarifelenegociate. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume
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care, în fapt, reprezintă contravaloarea bunurilor livrate saua serviciilor prestate;c) dobânzile, percepute după data livrării sau prestării,pentru plăți cu întârziere;d) valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii demarfă și clienți, prin schimb, fără facturare;e) sumele achitate de o persoană impozabilă în numeleși în contul altei persoane și care apoi se deconteazăacesteia, precum și sumele încasate de o persoanăimpozabilă în numele și în contul unei alte persoane.
Norme metodologice:19. (1) În sensul art. 137 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal,rabaturile, remizele, risturnele, sconturile și alte reduceri de prețnu se cuprind în baza de impozitare a taxei dacă sunt acordatede furnizor/prestator direct în beneficiul clientului la momentullivrării/prestării și nu constituie, în fapt, remunerarea unuiserviciu sau unei livrări. De exemplu, un furnizor livrează bunuriși, potrivit înțelegerii dintre părți, furnizorul va acoperi oricecheltuieli cu eventuale remedieri sau reparații ale bunurilorlivrate în condițiile în care aceste operațiuni sunt realizate decătre client. Furnizorul nu va putea considera că sumelenecesare acoperirii acestor cheltuieli sunt considerate reduceride preț, acestea fiind în fapt remunerarea unui serviciu prestatde către client în contul său.(2) În cazul reducerilor de preț acordate consumatorului finalpe bază de cupoane valorice de către producătorii/distribuitoriide bunuri în cadrul unor campanii promoționale, se considerăcă aceste reduceri sunt acordate și în beneficiul comercianțilorcare au acceptat aceste cupoane valorice de la consumatoriifinali, chiar dacă în circuitul acestor bunuri de laproducători/distribuitori la comercianți s-au interpus unul sau maimulți intermediari cumpărători-revânzători. Cupoanele valoricetrebuie să conțină minimum următoarele elemente:a) numele producătorului/distribuitorului care acordăreducerea de preț în scopuri promoționale;b) produsul pentru care se face promoția;c) valoarea reducerii acordate, în sumă globală, care conțineși taxa pe valoarea adăugată aferentă reducerii, fără a fimenționată distinct în cupon;d) termenul de valabilitate a cuponului;e) mențiunea potrivit căreia cupoanele pot fi utilizate numaiîn magazinele agreate în desfășurarea promoției în cauză;f) instrucțiunile privind utilizarea acestor cupoane;g) denumirea societății specializate în administrareacupoanelor valorice, dacă este cazul.(3) În sensul art. 137 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, sumeleachitate de o persoană impozabilă în numele și în contul alteipersoane impozabile reprezintă sumele achitate de o persoanăimpozabilă pentru facturi emise de diverși furnizori/prestatori penumele altei persoane și care apoi sunt recuperate de cel carele achită de la beneficiar. Persoana care achită sume în numeleși în contul altei persoane nu primește facturi pe numele său șinici nu emite facturi pe numele său. Pentru recuperarea sumelorachitate în numele și în contul altei persoane se poate emite, înmod opțional, o factură de decontare de către persoanaimpozabilă care a achitat respectivele facturi. În situația în carepărțile convin să își deconteze sumele achitate pe baza facturiide decontare, taxa nu va fi menționată distinct, fiind inclusă întotalul sumei de recuperat. Factura de decontare se transmitebeneficiarului însoțită de factura achitată în numele său.Persoana care a achitat facturile în numele altei persoane nuexercită dreptul de deducere pentru sumele achitate, nucolectează taxa pe baza facturii de decontare și nu înregistreazăaceste sume în conturile de cheltuieli, respectiv de venituri.Beneficiarul ale cărui facturi au fost achitate de altă persoanăîși va deduce în condițiile legii taxa pe baza facturii care a fostemisă pe numele său de furnizori/prestatori, factura de

decontare fiind doar un document care se anexează la facturaachitată.Exemplul nr. 1: Persoana A emite o factură de servicii detransport către persoana B, dar factura lui A este plătită de C înnumele lui B. Pentru recuperarea de la B a sumelor plătite, Care posibilitatea să emită o factură de decontare, dar care nueste obligatorie. B își va exercita dreptul de deducere a TVA încondițiile stabilite de lege pe baza facturii emise de A, în timpce o eventuală factură de decontare de la C va fi doar atașatăacestei facturi.(4) În cazul în care se refacturează cheltuieli efectuate pentrualtă persoană, respectiv atunci când o persoană impozabilăprimește o factură sau alt document pe numele său pentru livrăride bunuri/prestări de servicii/importuri efectuate în beneficiulaltei persoane și refacturează contravaloarea respectivelorlivrări/prestări/importuri, se aplică structura de comisionarconform prevederilor pct. 6 alin. (3) și (4) sau, după caz, alepct. 7 alin. (2). Totuși, structura de comisionar nu se aplică însituația în care se aplică prevederile pct. 18 alin. (8). Persoanacare refacturează cheltuieli nu este obligată să aibă înscrisă înobiectul de activitate realizarea livrărilor/prestărilor pe care lerefacturează. Spre deosebire de situația prezentată la alin. (3),în cazul structurii de comisionar persoana impozabilă are dreptulla deducerea taxei aferente achizițiilor de bunuri/servicii care vorfi refacturate, în condițiile legii, și are obligația de a colecta taxape valoarea adăugată pentru operațiunile taxabile.Exemplul nr. 2: Un furnizor A din România realizează o livrareintracomunitară de bunuri către beneficiarul B din Ungaria.Condiția de livrare este ex-works, prin urmare transportul este însarcina cumpărătorului, a lui B. Totuși, B îl mandatează pe A săangajeze o firmă de transport, urmând să îi achite costultransportului. Transportatorul C facturează lui A serviciul detransport din România în Ungaria, iar A, aplicând structura decomisionar, va refactura serviciul lui B. Se consideră că A aprimit și a prestat el însuși serviciul de transport. Acest serviciude transport va fi facturat de către C către A cu TVA, loculprestării fiind în România, conform art. 133 alin. (2) din Codulfiscal. A va refactura transportul către B fără TVA, serviciul fiindneimpozabil în România conform art. 133 alin. (2) din Codulfiscal.Exemplul nr. 3: O societate care derulează operațiuniimobiliare are încheiate contracte de închiriere pentru diversespații dintr-un bun imobil. Pentru utilitățile necesare, printre careelectricitatea, apa, telefonul, sunt încheiate contracte pe numelesocietății imobiliare, dar acestea sunt furnizate în beneficiuldirect al chiriașilor. În cazul în care prin contractul de închirierese stipulează distinct că plata utilităților nu este inclusă în prețulchiriei, societatea imobiliară poate aplica structura de comisionarpentru refacturarea acestor cheltuieli către chiriași.Exemplul nr. 4: Societatea A din Franța își trimite angajații înRomânia pentru negocierea unor contracte cu parteneri dinRomânia. Conform înțelegerii dintre părți, facturile pentrucazare, transport local și alte cheltuieli efectuate pentru angajațiitrimiși din Franța vor fi emise către partenerii din România,aceștia urmând să-și recupereze sumele achitate prinrefacturare către societatea A din Franța. Pentru fiecarecheltuială în parte refacturată se va avea în vedere în primulrând locul prestării serviciului și dacă locul este în Româniarefacturarea se va face aplicându-se același regim ca și celaplicat de prestatorul acestor servicii. Astfel, serviciile de cazareau locul în România, acolo unde este situat bunul imobil [art. 133alin. (4) lit. a) din Codul fiscal] și vor fi refacturate prin aplicareacotei reduse de TVA de 9%, serviciile de transport local decălători au locul în România, acolo unde sunt efectiv prestate[art. 133 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal] și vor fi refacturate prinaplicarea cotei standard de TVA de 19%.
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Exemplul nr. 5: Societatea A încheie un contract deproiectare a unui bun imobil cu societatea B. În contract sestipulează că B va suporta cheltuielile de cazare, transport,masă, diurnă etc. ale salariaților lui A care realizează acestproiect. Pe factura emisă A menționează separat costulproiectării și costul așa-numitelor cheltuieli suportate de B. Înaceastă situație nu este vorba despre o refacturare de cheltuieliîn sensul prevederilor pct. 19 alin. (4). Toate cheltuielile decazare, transport, masă, diurnă etc., facturate de A lui B, suntcheltuieli accesorii serviciilor de proiectare și trebuie să urmezeaceleași reguli referitoare la locul prestării, cotele sau regimulaplicabil ca și serviciul de proiectare de care sunt legate,conform prevederilor pct. 18 alin. (8).(5) În sensul art. 137 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, sumeleîncasate în numele și în contul altei persoane, care nu secuprind în baza de impozitare, cuprind operațiuni precum:a) cotizații, onorarii, redevențe, taxe sau alte plăți încasate încontul unei instituții publice, dacă pentru acestea instituțiapublică nu este persoană impozabilă în sensul art. 127 din Codulfiscal. În această categorie se cuprind, printre altele, și taxapentru serviciile de reclamă și publicitate prevăzută la art. 270din Codul fiscal, taxa hotelieră prevăzută la art. 278 din Codulfiscal, contribuția la Fondul cinematografic prevăzută la art. 13lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privindcinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legeanr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, taxaasupra activităților dăunătoare sănătății, prevăzută la art. 363alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniulsănătății, cu modificările și completările ulterioare;b) sume încasate în contul altei persoane, dacă factura esteemisă de această altă persoană către un terț. Pentru decontareasumelor încasate de la terț cu persoana care a emis factura,conform înțelegerii dintre părți, pot fi întocmite facturi dedecontare conform alin. (3).(6) În cazul sumelor încasate de persoana impozabilă încontul altei persoane, dacă persoana impozabilă acționează înnume propriu, respectiv emite facturi sau alte documente cătreclienți și primește facturi sau alte documente pe numele său dela persoana în numele căreia încasează sumele, se aplicăstructura de comisionar prevăzută la pct. 6 alin. (3) și (4) sau,după caz, la pct. 7 alin. (2), chiar dacă nu există un contract decomision între părți.Exemplul nr. 6: O companie B încasează contravaloareataxei radio TV de la clienți, pe care o virează apoi companiilor deradio și televiziune. Această taxă este menționată pe facturaemisă de compania B, alături de propriile sale livrări/prestăriefectuate. Întrucât taxa radio TV reprezintă o operațiune scutităde TVA conform art. 141 alin. (1) lit. o) din Codul fiscal, fiindefectuată de posturile publice de radio și televiziune, companiaB va păstra același regim la facturarea acestei taxe către clienți.Conform structurii de comisionar, posturile de radio și televiziunevor factura către compania B serviciile pentru care aceasta aîncasat sumele în contul lor.(7) În sensul art. 137 alin. (3) lit. d) din Codul fiscal,ambalajele care circulă între furnizorii de marfă și clienți prinschimb, fără facturare, nu se includ în baza de impozitare ataxei, chiar dacă beneficiarii nu dețin cantitățile de ambalajenecesare efectuării schimbului și achită o garanție bănească înschimbul ambalajelor primite. Pentru vânzările efectuate prinunități care au obligația utilizării aparatelor de marcat electronicefiscale, suma garanției bănești încasate pentru ambalaje seevidențiază distinct pe bonurile fiscale, fără taxă. Restituireagaranțiilor bănești nu se reflectă în documente fiscale.(8) Persoanele care au primit ambalaje în schimbul uneigaranții bănești au obligația să comunice periodic furnizoruluide ambalaje, dar nu mai târziu de termenul legal pentruefectuarea inventarierii anuale, cantitățile de ambalaje scoase

din evidență ca urmare a distrugerii, uzurii, lipsurilor sau altorcauze de aceeași natură. În termen de 5 zile lucrătoare de ladata comunicării, furnizorii de ambalaje sunt obligați săfactureze cu taxă cantitățile de ambalaje respective. Dacăgaranțiile sunt primite de la persoane fizice de către proprietarulambalajelor, pe baza evidenței vechimii garanțiilor primite șinerestituite se va colecta taxa pentru ambalajele pentru cares-au încasat garanții mai vechi de un an calendaristic.”18. Punctul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Ajustarea bazei de impozitareArt. 138. — Baza de impozitare se reduce în următoarelesituații:a) dacă a fost emisă o factură și, ulterior, operațiuneaeste anulată total sau parțial, înainte de livrarea bunurilorsau de prestarea serviciilor;b) în cazul refuzurilor totale sau parțiale privindcantitatea, calitatea ori prețurile bunurilor livrate sau aleserviciilor prestate, precum și în cazul anulării totale oriparțiale a contractului pentru livrarea sau prestarea încauză ca urmare a unui acord scris între părți sau ca urmarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sau înurma unui arbitraj;c) în cazul în care rabaturile, remizele, risturnele șicelelalte reduceri de preț prevăzute la art. 137 alin. (3) lit. a)sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestareaserviciilor;d) în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau aserviciilor prestate nu se poate încasa din cauzafalimentului beneficiarului. Ajustarea este permisăîncepând cu data pronunțării hotărârii judecătorești deînchidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006privind procedura insolvenței, cu modificările șicompletările ulterioare, hotărâre rămasă definitivă șiirevocabilă;e) în cazul în care cumpărătorii returnează ambalajele încare s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circulă prinfacturare.
Norme metodologice:20. (1) În situațiile prevăzute la art. 138 din Codul fiscal,furnizorii de bunuri și/sau prestatorii de servicii își ajusteazăbaza impozabilă a taxei după efectuarea livrării/prestării saudupă facturarea livrării/prestării, chiar dacă livrarea/prestarea nua fost efectuată, dar evenimentele prevăzute la art. 138 dinCodul fiscal intervin ulterior facturării și înregistrării taxei înevidențele persoanei impozabile. În acest scopfurnizorii/prestatorii trebuie să emită facturi cu valorile înscrise cusemnul minus când baza de impozitare se reduce sau, dupăcaz, fără semnul minus, dacă baza de impozitare se majorează,care vor fi transmise și beneficiarului. Prevederile acestui alineatse aplică și pentru livrări intracomunitare.(2) Beneficiarii au obligația să ajusteze dreptul de deducereexercitat inițial, potrivit prevederilor art. 148 lit. b) și art. 149alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, numai pentru operațiunileprevăzute la art. 138 lit. a)—c) și e) din Codul fiscal. Prevederileacestui alineat se aplică și pentru achizițiile intracomunitare.(3) Ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoareaadăugată, prevăzută la art. 138 lit. d) din Codul fiscal, estepermisă numai în situația în care data declarării falimentuluibeneficiarilor a intervenit după data de 1 ianuarie 2004, inclusivpentru facturile emise înainte de această dată, dacăcontravaloarea bunurilor livrate/serviciilor prestate ori taxa pevaloarea adăugată aferentă consemnată în aceste facturi nu sepoate încasa din cauza falimentului beneficiarului.(4) Reducerile de preț acordate de producătorii/distribuitoriide bunuri pe bază de cupoane valorice în cadrul unor campaniipromoționale se reflectă în facturi astfel:
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a) facturile de reducere se întocmesc direct de cătreproducătorii/distribuitorii de bunuri pe numele comercianțilorcare au acceptat cupoanele valorice de la consumatorii finali,chiar dacă inițial facturile de livrare a bunurilor pentru care seacordă aceste reduceri de preț au fost emise deproducători/distribuitori către diverși intermediari cumpărători-revânzători. La rubrica „Cumpărător” se înscriu datele deidentificare ale cumpărătorului care a acceptat cupoanelevalorice de la consumatorii finali;b) în cazul în care producătorii/distribuitorii de bunuri încheiecontracte cu societăți specializate în administrarea cupoanelorvalorice, producătorii/distribuitorii emit o singură factură cusemnul minus pentru valoarea reducerilor de preț acordate încursul unei luni și a taxei pe valoarea adăugată aferente. Anexala aceste facturi trebuie să conțină informații din care să rezultevaloarea reducerilor de preț acordate de unproducător/distribuitor pentru fiecare comerciant, pe categorii debunuri. La rubrica „Cumpărător” se vor înscrie datele deidentificare ale societății specializate în administrareacupoanelor valorice. Societățile specializate în administrareacupoanelor valorice vor emite către fiecare comerciant o singurăfactură cu semnul minus pentru toate bunurile în cauză, în carevor înscrie valoarea reducerilor de preț acordate deproducători/distribuitori în cursul unei luni și a taxei pe valoareaadăugată aferente. Anexa la aceste facturi trebuie să conținăinformații din care să rezulte valoarea reducerilor de prețacordate de un producător/distribuitor pentru fiecare comerciant,pe categorii de bunuri. La rubrica „Furnizor” se vor înscrie datelede identificare ale societății specializate în administrareacupoanelor valorice.”19. Punctul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Baza de impozitare pentru achizițiile intracomunitareArt. 1381. — (1) Pentru achizițiile intracomunitare debunuri baza de impozitare se stabilește pe baza acelorașielemente utilizate conform art. 137 pentru determinareabazei de impozitare în cazul livrării acelorași bunuri îninteriorul țării. În cazul unei achiziții intracomunitare debunuri, conform art. 1301 alin. (2) lit. a), baza de impozitarese determină în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1)lit. c) și ale art. 137 alin. (2).(2) Baza de impozitare cuprinde și accizele datorate sauachitate în România de persoana care efectuează achizițiaintracomunitară a unui produs supus accizelor. Atunci cânddupă efectuarea achiziției intracomunitare de bunuri,persoana care a achiziționat bunurile obține o rambursarea accizelor achitate în statul membru în care a începutexpedierea sau transportul bunurilor,  baza de impozitare aachiziției intracomunitare efectuate în România se reducecorespunzător.
Norme metodologice:21. În sensul art. 1381 din Codul fiscal, baza de impozitare aachiziției intracomunitare cuprinde elementele prevăzute laart. 137 alin. (2) din Codul fiscal și nu cuprinde elementeleprevăzute la art. 137 alin. (3) din Codul fiscal și/sau, după caz,se ajustează în conformitate cu prevederile art. 138 din Codulfiscal. Cheltuielile de transport sau alte cheltuieli accesorii, cumsunt cele de asigurare sau de ambalare, se cuprind în bazaimpozabilă a bunurilor achiziționate intracomunitar numai dacăacestea cad  în sarcina vânzătorului conform contractului dintrepărți.”20. După punctul 21 se introduce un nou punct,punctul 211, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:Baza de impozitare pentru importArt. 139. — (1) Baza de impozitare pentru importul debunuri este valoarea în vamă a bunurilor, stabilită conform

legislației vamale în vigoare, la care se adaugă orice taxe,impozite, comisioane și alte taxe datorate în afaraRomâniei, precum și cele datorate ca urmare a importuluibunurilor în România, cu excepția taxei pe valoareaadăugată care urmează a fi percepută.(2) Baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii,precum comisioanele și cheltuielile de ambalare, transportși asigurare, care intervin până la primul loc de destinație abunurilor în România, în măsura în care aceste cheltuieli nuau fost cuprinse în baza de impozitare stabilită conformalin. (1). Primul loc de destinație a bunurilor îl reprezintădestinația indicată în documentul de transport sau în oricealt document însoțitor al bunurilor, când acestea intră înRomânia, sau, în absența unor astfel de documente, primulloc de descărcare a bunurilor în România.(3) Baza de impozitare nu cuprinde elementele prevăzutela art. 137 alin. (3) lit. a)—d).
Norme metodologice:211. (1) În sensul art. 137 alin. (3) din Codul fiscal, baza deimpozitare nu cuprinde elementele prevăzute la art. 137 alin. (3)lit. a)—d) din Codul fiscal, dacă acestea sunt cunoscute înmomentul în care intervine exigibilitatea taxei pentru un importconform art. 136 din Codul fiscal.(2) Baza de impozitare pentru importul de bunuri nu seajustează în cazul modificării ulterioare a elementelor care austat la baza determinării valorii în vamă a bunurilor, ca urmare aunor evenimente prevăzute la art. 137 alin. (3) lit. a)—d) dinCodul fiscal, cu excepția situațiilor în care aceste modificări suntcuprinse într-un document pentru regularizarea situației emis deorganele vamale.(3) În cazul bunurilor care au fost achiziționate din afaraComunității și înainte de a fi importate pe teritoriul comunitarsunt supuse unor lucrări sau evaluări asupra bunurilor mobilecorporale în afara Comunității, pentru evitarea dublei impozitări,atunci când beneficiarul serviciilor este o persoană impozabilăstabilită în România, inclusiv o persoană juridică neimpozabilăînregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 dinCodul fiscal, pentru serviciile prestate în afara Comunității seaplică prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.Contravaloarea acestor servicii nu va fi inclusă în baza deimpozitare a importului de bunuri. Ambalajele sau alte bunuriutilizate în legătură directă cu bunurile asupra cărora au fostrealizate lucrările sau bunurile încorporate în acestea suntaccesorii serviciilor realizate și nu vor fi tratate ca livrări debunuri separate, ci ca fiind parte a serviciului prestat. Baza deimpozitare a taxei pentru aceste servicii va cuprinde șieventualele taxe, impozite, prelevări care sunt percepute pentruimportul bunurilor accesorii serviciilor. (4) Atunci când beneficiarul serviciilor prevăzute la alin. (3)prestate în afara Comunității este o persoană neimpozabilă,inclusiv persoana juridică neimpozabilă care nu este înregistratăîn scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal,baza de impozitare a importului va cuprinde și valoareaserviciilor prestate în afara Comunității, la care se adaugăelementele care nu sunt deja cuprinse în această valoare,conform art. 139 alin. (2) din Codul fiscal.”21. Punctul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:„22. (1) În sensul art. 1391 alin. (2) din Codul fiscal, prin

ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a
României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectivabancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunilecare se vor desfășura în ziua următoare.(2) În contractele încheiate între părți trebuie menționat dacăpentru decontări va fi utilizat cursul de schimb al unei băncicomerciale, în caz contrar aplicându-se cursul de schimbcomunicat de Banca Națională a României. În cazul încasării deavansuri înainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii,
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cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei deimpozitare a taxei pe valoarea adăugată la data încasăriiavansurilor va rămâne neschimbat la data definitivăriioperațiunii, respectiv atunci când se fac regularizărileavansurilor încasate.Exemplu: O persoană impozabilă A înregistrată în scopuri deTVA conform art. 153 din Codul fiscal încasează 1.000 de eurodrept avans pentru livrarea unui automobil de la o altă societateB; A va emite o factură către B la cursul de 3,5 lei/euro, valabilla data încasării avansului.Baza de impozitare a TVA = 1.000 euro x 3,5 lei/euro = 3.500 lei.Taxa pe valoarea adăugată aferentă avansului = 3.500 x19% = 665 lei.După o perioadă de 3 luni are loc livrarea automobilului, carecostă 5.000 de euro. Cursul din data livrării bunului este de 3,6lei/euro. Baza de impozitare a TVA se determină astfel:[(1.000 euro x 3,5 lei/euro) + (4.000 euro x 3,6 lei/euro)] x19% = 17.900 x 19% = 3.401 lei.(3) Pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii în interiorulțării, contractate în valută cu decontare în lei la cursul de schimbdin data plății, diferențele de curs dintre cursul de schimbmenționat în factura întocmită conform alin. (1) și cursul deschimb utilizat la data încasării nu sunt considerate diferențe depreț și nu se emite o factură în acest sens.(4) În cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri, cursul deschimb utilizat pentru determinarea în lei a bazei impozabile ataxei este cursul din data exigibilității taxei, astfel cum estestabilit la art. 135 din Codul fiscal, indiferent de data la care suntsau vor fi recepționate bunurile.(5) În cazul livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de taxăconform art. 143 alin. (2) din Codul fiscal, cursul de schimbutilizat pentru determinarea în lei a bazei impozabile a taxei estecursul din data exigibilității taxei, astfel cum este stabilită laart. 1343 din Codul fiscal, indiferent de data la care sunt sau vorfi livrate bunurile.(6) Pentru operațiunile în interiorul țării, dacă bazaimpozabilă este stabilită în valută, transformarea în lei se vaefectua la cursul din data la care intervine exigibilitatea taxeiconform prevederilor art. 134—1342. (7) Prevederile alin. (6) se aplică și pentru serviciile prestatecătre persoane stabilite în Comunitate sau în afara Comunității,precum și pentru serviciile achiziționate de la prestatori stabiliți înComunitate sau în afara Comunității, precum și în cazul livrărilorde bunuri care nu au locul în România conform art. 132, efectuatede persoane impozabile stabilite în România, sau al achizițiilor debunuri care au locul în România și pentru care beneficiarul esteobligat la plata taxei conform art. 150 alin. (2)—(6) din Codulfiscal.”22. Punctul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:„23. (1) Taxa se determină prin aplicarea cotei standard saua cotelor reduse asupra bazei de impozitare determinate potrivitlegii.(2) Se aplică procedeul sutei mărite pentru determinareasumei taxei, respectiv 19 x 100/119 în cazul cotei standard și9 x 100/109 sau 5 x 100/105 în cazul cotelor reduse, atunci cândprețul de vânzare include și taxa. De regulă, prețul include taxaîn cazul livrărilor de bunuri și/sau prestărilor de servicii directcătre populație, pentru care nu este necesară emiterea uneifacturi conform art. 155 alin. (7) din Codul fiscal, precum și înorice situație în care prin natura operațiunii sau conformprevederilor contractuale prețul include și taxa.(3) Cota redusă de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2) lit. b) dinCodul fiscal se aplică pentru livrarea de manuale școlare, cărți,ziare și reviste, inclusiv pentru cele înregistrate pe suportelectromagnetic sau pe alte tipuri de suporturi. Cărțile șimanualele școlare sunt tipăriturile care au cod ISBN, indiferentde suportul pe care sunt livrate. Ziarele și revistele sunt orice

tipărituri care au cod ISSN, indiferent de suportul pe care suntlivrate. Nu se aplică cota redusă a taxei pe valoarea adăugatăpentru livrarea de cărți, ziare și reviste care sunt destinate înprincipal sau exclusiv publicității. Prin în principal se înțelege cămai mult de jumătate din conținutul cărții, ziarului sau revisteieste destinat publicității. De asemenea, nu se aplică cota redusăa taxei pentru livrarea de cărți, ziare și reviste, în cazul în careacestea sunt furnizate pe cale electronică, operațiunile fiindconsiderate prestări de servicii conform art. 11 din RegulamentulConsiliului nr. 1.777/2005 de stabilire a măsurilor de punere înaplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun privindtaxa pe valoarea adăugată.(4) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2)lit. c) din Codul fiscal se aplică pentru protezele medicale șiaccesoriile acestora, exclusiv protezele dentare care sunt scutitede taxa pe valoarea adăugată în condițiile prevăzute la art. 141alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Proteza medicală este undispozitiv medical care amplifică, restabilește sau înlocuieștezone din țesuturile moi ori dure, precum și funcții aleorganismului uman; acest dispozitiv poate fi intern, extern sauatât intern, cât și extern. Accesoriul unei proteze este un articolcare este prevăzut în mod special de către producător pentru afi utilizat împreună cu proteza medicală.(5) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2)lit. d) din Codul fiscal se aplică pentru produsele ortopedice.Sunt produse ortopedice protezele utilizate pentru amplificarea,restabilirea sau înlocuirea țesuturilor moi ori dure, precum și aunor funcții ale sistemului osteoarticular, ortezele utilizate pentrumodificarea caracteristicilor structurale și funcționale alesistemului neuromuscular și scheletic, precum și încălțăminteaortopedică realizată la recomandarea medicului de specialitate,mijloacele și dispozitivele de mers ortopedice, precum fotoliirulante și/sau alte vehicule similare pentru invalizi, părți și/sauaccesorii de fotolii rulante ori de vehicule similare pentru invalizi.(6) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2)lit. f) din Codul fiscal se aplică pentru cazarea în cadrulsectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusivînchirierea terenurilor amenajate pentru camping. În situația încare costul micului dejun este inclus în prețul de cazare, cotaredusă se aplică asupra prețului de cazare, fără a se defalcaseparat micul dejun. Orice persoană care acționează încondițiile prevăzute la pct. 7 alin. (1) sau care intermediază astfelde operațiuni în nume propriu, dar în contul altei persoane,potrivit art. 129 alin. (2) din Codul fiscal, aplică cota de 9% ataxei, cu excepția situațiilor în care este obligatorie aplicarearegimului special de taxă pentru agenții de turism, prevăzut laart. 1521 din Codul fiscal.(7) Cota redusă de taxă de 5% prevăzută la art. 140 alin. (21)din Codul fiscal se aplică numai pentru livrarea, astfel cum estedefinită la art. 128 alin. (1) din Codul fiscal, a locuințelor ca partea politicii sociale, respectiv pentru transferul dreptului de adispune ca și un proprietar de bunurile prevăzute la art. 140alin. (21) lit. a)—d) din Codul fiscal. Pentru livrările prevăzute laart. 140 alin. (21) lit. a), b) și d) din Codul fiscal, cota redusă deTVA de 5% se aplică inclusiv pentru terenul pe care esteconstruită locuința.(8) În aplicarea art. 140 alin. (21) lit. c) din Codul fiscal, prinlocuință se înțelege construcția alcătuită din una sau mai multecamere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare,care, la data livrării, satisface cerințele de locuit ale uneipersoane sau familii.(9) În sensul art. 140 alin. (21) lit. c) din Codul fiscal, suprafațautilă a locuinței de 120 m2 nu include anexele gospodărești.Suprafața terenului pe care este construită locuința, precum șisuprafața utilă a locuinței, menționate la art. 140 alin. (21) lit. c)din Codul fiscal, trebuie să fie înscrise în documentațiacadastrală anexată la actul de vânzare-cumpărare încheiat în
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condițiile legii. Valoarea-limită de 380.000 lei prevăzută laart. 140 alin. (21) lit. c) din Codul fiscal cuprinde valoarealocuinței, inclusiv valoarea cotelor indivize din părțile comuneale imobilului și a anexelor gospodărești și, după caz, a terenuluipe care este construită locuința, dar exclude unele drepturi deservitute legate de locuința respectivă. În calculul suprafețeimaxime de 250 m2, prevăzute la art. 140 alin. (21) lit. c) dinCodul fiscal, se cuprind și suprafețele anexelor gospodărești,precum și cotele indivize din orice alte suprafețe dobânditeîmpreună cu locuința, chiar dacă se află la numere cadastralediferite.(10) În vederea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 140alin. (21) lit. c) pct. 1 și 2 din Codul fiscal, cumpărătorul va punela dispoziția vânzătorului, înainte sau în momentul livrării bunuluiimobil, o declarație pe propria răspundere, autentificată de unnotar, din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile stabilite laart. 140 alin. (21) lit. c) pct. 1 și 2 din Codul fiscal, care va fipăstrată de vânzător pentru justificarea aplicării cotei reduse deTVA de 5%. (11) Persoanele impozabile care livrează locuințe vor aplicacota de 5% inclusiv pentru avansurile aferente acestor livrări,dacă din contractele încheiate rezultă că la momentul livrării vorfi îndeplinite toate condițiile impuse de art. 140 alin. (21) lit. c) dinCodul fiscal și sunt în posesia declarației prevăzute la alin. (10).În situația în care avansurile au fost facturate prin aplicarea coteide 19%, datorită neprezentării de către cumpărător a declarațieiprevăzute la alin. (10) sau din alte motive obiective, la livrareabunului imobil se pot efectua regularizările prevăzute la art. 140alin. (4) din Codul fiscal în vederea aplicării cotei de 5%, dacătoate condițiile impuse de art. 140 alin. (21) lit. c) din Codul fiscal,astfel cum sunt detaliate și de prezentele norme metodologice,sunt îndeplinite la data livrării.(12) Pentru clădirile prevăzute la art. 140 alin. (21) lit. a), b)și d) din Codul fiscal, cumpărătorul va pune la dispozițiavânzătorului o declarație pe propria răspundere, autentificată deun notar, din care să rezulte că va utiliza aceste clădiri conformdestinației prevăzute de lege, care va fi păstrată de vânzătorpentru justificarea aplicării cotei reduse de TVA de 5%.Declarația trebuie prezentată înainte sau în momentul livrăriilocuinței.”23. Punctul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:„24. (1) Scutirea prevăzută la art. 141 alin. (1) lit. a) din Codulfiscal:a) se aplică pentru operațiunile care sunt strâns legate despitalizare, îngrijirile medicale, incluzând livrarea demedicamente, bandaje, proteze și accesorii ale acestora,produse ortopedice și alte bunuri similare către pacienți înperioada tratamentului, precum și furnizarea de hrană și cazarecătre pacienți în timpul spitalizării și îngrijirii medicale. Totuși,scutirea nu se aplică meselor pe care spitalul le asigură contracost vizitatorilor într-o cantină sau în alt mod și nici pentrubunurile vândute la cantina spitalului;b) nu se aplică pentru furnizarea de medicamente, bandaje,proteze medicale și accesorii ale acestora, produse ortopediceși alte bunuri similare, care nu este efectuată în cadrultratamentului medical sau spitalizării, cum ar fi cele efectuate defarmacii, chiar și în situația în care acestea sunt situate în incintaunui spital sau a unei clinici și/sau sunt conduse de cătreacestea;c) nu se aplică pentru serviciile medicale veterinare, astfelcum a fost pronunțată hotărârea  Curții Europene de Justiție încazul CEJ C-122/87).(2) În conformitate cu prevederile art. 141 alin. (1) lit. a) dinCodul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată serviciilede îngrijire medicală, precum și serviciile de cazare și masăfurnizate pe perioada acordării îngrijirilor medicale, prestate de

operatori economici autorizați să desfășoare astfel de activități,conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 109/2000privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice șiasistența medicală balneară și de recuperare, cu modificările șicompletările ulterioare. Scutirea se aplică atât pentru serviciileprestate pacienților ale căror bilete sunt decontate de CasaNațională de Pensii și Alte Drepturi Sociale, cât și pentru celeprestate pacienților care beneficiază de tratament pe bază detrimitere de la medic. Serviciile de cazare și masă beneficiază descutirea de TVA în măsura în care sunt furnizate de aceeașipersoană care furnizează serviciul de tratament, fiindconsiderate accesorii serviciului principal scutit, respectivserviciului de tratament — cazul CEJ C-349/96 — CardProtection Plan Ltd. În acest sens, persoana care furnizeazăserviciul de tratament poate presta serviciile de cazare și masăcu mijloace proprii sau achiziționate de la terți. Nu beneficiazăde scutirea de TVA serviciile de cazare și masă prestate de cătreo altă societate decât cea care se efectuează tratamentul.”24. După punctul 25 se introduce un nou punct,punctul 251, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:Scutiri pentru operațiuni din interiorul țăriiArt. 141. — (1) Următoarele operațiuni de interes generalsunt scutite de taxă: [...]f) activitatea de învățământ prevăzută în Legeaînvățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare, formarea profesională a adulților,precum și prestările de servicii și livrările de bunuri strânslegate de aceste activități, efectuate de instituțiile publicesau de alte entități autorizate;
Norme metodologice:251. (1) Scutirea prevăzută la art. 141 alin. (1) lit. f) din Codulfiscal pentru formarea profesională a adulților se aplică depersoanele autorizate în acest scop conform OrdonanțeiGuvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională aadulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (2) Scutirea prevăzută la art. 141 alin. (1) lit. f) din Codulfiscal nu se aplică pentru studiile sau cercetarea efectuate cuplată de școli, universități sau orice altă instituție de învățământpentru alte persoane. În acest sens a fost pronunțată hotărâreaCurții Europene de Justiție în cazul C-287/00.(3) Scutirea prevăzută la art. 141 alin. (1) lit. f) din Codulfiscal se aplică și pentru livrările de bunuri și prestările de serviciistrâns legate de serviciile educaționale, precum vânzarea demanuale școlare, organizarea de conferințe legate de activitateade învățământ, efectuate de instituțiile publice sau de alte entitățiautorizate pentru activitățile de învățământ sau pentru formareprofesională a adulților.(4) Scutirea prevăzută la art. 141 alin. (1) lit. f) din Codulfiscal nu este aplicabilă pentru achizițiile de bunuri sau serviciiefectuate de instituțiile publice sau de alte entități autorizatepentru activitățile de învățământ sau pentru formare profesionalăa adulților, destinate activității scutite de taxă prevăzute laart. 141 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal.”25. Punctul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:„34. (1) Scutirea prevăzută la art. 141 alin. (1) lit. q) din Codulfiscal se aplică în situația în care membrii unui grup independentde persoane sunt de acord să împartă cheltuieli comune și directnecesare pentru exercitarea activității de către membri. În acestcaz alocarea de cheltuieli se consideră a fi o prestare de serviciiîn beneficiul membrilor de către grupul independent depersoane. Această prestare de servicii este scutită de taxă încazul în care condițiile stabilite la alin. (2)—(9) sunt îndeplinitecumulativ.(2) Membrii grupului independent trebuie:a) să fie persoane neimpozabile sau persoane impozabile,neînregistrate în scopuri de taxă conform art. 153 din Codul
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fiscal, care realizează operațiuni fără drept de deducere a taxei.În cazul membrului desemnat să asigure conducereaadministrativă, această condiție se consideră îndeplinită chiardacă pe lângă activitățile fără drept de deducere a taxei acestadesfășoară și activitățile de administrare a grupului;b) să efectueze activități de aceeași natură sau să aparținăaceluiași grup financiar, economic, profesional sau social.(3) Activitățile grupului independent trebuie să aibă uncaracter nonprofit. Unul dintre membri va fi desemnat să asigureconducerea administrativă a grupului independent.(4) În cazul grupurilor independente toate achizițiile efectuatede la terți sau de la alți membri ai grupului în interesul direct algrupului vor fi efectuate de membrul desemnat pentruconducerea administrativă a grupului, care acționează înnumele și pe contul grupului.(5) Grupul independent va presta numai servicii de aceeașinatură tuturor membrilor grupului, în interesul direct și comun alacestora. Grupul independent nu poate efectua livrări de bunuri,cu excepția cazului în care aceste livrări de bunuri sunt auxiliareprestărilor de servicii menționate la acest punct. Serviciileprestate de grupul independent în beneficiul tuturor membrilorsăi vor fi decontate fiecărui membru și reprezintă contravaloareacheltuielilor comune aferente perioadei pentru care seefectuează decontarea. Ca urmare a acestor decontări, grupulindependent nu poate obține niciun profit.(6) Decontarea menționată la alin. (5) se efectuează în bazaunui decont justificativ întocmit de membrul desemnat săasigure conducerea administrativă, ce stabilește:a) cota-parte exactă de cheltuieli comune pentru fiecaremembru al grupului;b) o evaluare exactă a cotei-părți a fiecărui membru dincheltuielile comune, în baza criteriilor obiective agreate întremembrii grupului.(7) Grupul independent poate primi sume în avans de lamembrii săi, cu condiția ca valoarea totală a acestor avansurisă nu depășească suma totală a cheltuielilor comune angajatepe perioada acoperită de fiecare decont justificativ.(8) În situația în care membrul desemnat să asigureconducerea administrativă a grupului decontează costurile deadministrare a grupului independent către ceilalți membri,acestea nu sunt scutite de taxă în condițiile art. 141 alin. (1) lit. q)din Codul fiscal. Chiar dacă membrul desemnat să asigureconducerea administrativă a grupului se înregistrează în scopuride taxă pe valoarea adăugată pentru activitatea de administrare,acesta poate face parte din grup.(9) Se interzice grupului independent să efectueze operațiunicătre terți. De asemenea, se interzice prestarea de servicii decătre grupul independent doar unuia dintre membrii sau numaipentru o parte a membrilor grupului.(10) În vederea implementării grupului independent sedepune la Agenția Națională de Administrare Fiscală din cadrulMinisterului Finanțelor Publice o cerere semnată de către toțimembrii grupului, care să cuprindă următoarele:a) numele, adresa, obiectul de activitate și codul deînregistrare ale fiecărui membru;b) elementele care să demonstreze că membrii îndeplinesccondițiile alin. (2);c) numele membrului desemnat să asigure conducereaadministrativă.(11) Agenția Națională de Administrare Fiscală va lua odecizie oficială prin care să aprobe sau să refuze implementareagrupului independent și va comunica acea decizie fiecăruimembru al grupului, precum și fiecărui organ fiscal în jurisdicțiacăruia se află membrii grupului independent, în termen de 60de zile de la data primirii cererii menționate la alin. (10).

(12) Implementarea grupului independent va intra în vigoareîn prima zi din cea   de-a doua lună următoare datei decizieimenționate la alin. (11).(13) Membrul desemnat să asigure conducereaadministrativă a grupului va notifica Agenției Naționale deAdministrare Fiscală oricare dintre următoarele evenimente:a) încetarea opțiunii prevăzute la alin. (1) de a forma un grupindependent, cu cel puțin 30 de zile înainte de producereaevenimentului;b) neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2), careconduce la anularea tratamentului persoanelor impozabile cagrup independent, în termen de 15 zile de la producereaevenimentului care a generat această situație;c) numirea unui alt membru desemnat să asigureconducerea administrativă a grupului independent, cu cel puțin30 de zile înainte de producerea evenimentului.(14) În situațiile prevăzute la alin. (13) lit. a) și b), AgențiaNațională de Administrare Fiscală va anula tratamentulpersoanelor impozabile ca grup independent astfel:a) în cazul prevăzut la alin. (13) lit. a), de la data de 1 a luniiurmătoare celei în care a încetat opțiunea;b) în cazul prevăzut la alin. (13) lit. b), de la data de 1 a luniiurmătoare celei în care s-a produs evenimentul care a generataceastă situație.(15) Agenția Națională de Administrare Fiscală va putea, înurma verificărilor efectuate de organele fiscale competente:a) să anuleze tratamentul unei persoane ca membru al unuigrup independent în cazul în care acea persoană nu maiîntrunește criteriile de eligibilitate pentru a fi considerată unasemenea membru. Această anulare va intra în vigoareîncepând cu prima zi a lunii următoare celei în care situația afost constatată de organele fiscale competente;b) să anuleze tratamentul persoanelor impozabile ca grupindependent în cazul în care grupul nu îndeplinește și/sau nurespectă condițiile prevăzute la alin. (1)—(9) pentru a ficonsiderate un asemenea grup. Această anulare va intra învigoare începând cu prima zi a lunii următoare celei în caresituația a fost constatată de organele fiscale competente.”26. Punctul 351 se modifică și va avea următorul cuprins:„351. (1) În sfera operațiunilor scutite conform art. 141alin. (2) lit. b) din Codul fiscal nu se cuprind operațiuni precumserviciile de marketing și serviciile administrative, cum ar fiacceptarea cererilor de asigurare, gestionarea modificăriicontractelor și a primelor de asigurare, încheierea,administrarea și rezilierea polițelor, organizarea șimanagementul sistemului informatic, furnizarea de informații șiîntocmirea rapoartelor pentru părțile asigurate, furnizate de altepersoane impozabile către persoanele impozabile carerealizează operațiunile scutite de taxă prevăzute la art. 141alin. (2) lit. b) din Codul fiscal. În acest sens a fost pronunțatăhotărârea Curții Europene de Justiție în cazul C-472/03 ArthurAndersen.(2) O caracteristică esențială a unui serviciu de asigurare oreprezintă existența unei relații contractuale între prestator șibeneficiarul serviciilor. Scutirea de taxă pentru serviciile deasigurare și/sau de reasigurare se aplică de către societateacare suportă riscul și care încheie contractul cu clienții, inclusivîn cazul externalizării tranzacțiilor în domeniulasigurărilor/reasigurărilor. În acest sens a fost pronunțatăhotărârea Curții Europene de Justiție în cazul C-240/99 Skandia.(3) Nu sunt scutite de taxă conform art. 141 alin. (2) lit. b) dinCodul fiscal serviciile de evaluare a riscurilor și/sau a daunelor,furnizate de alte persoane impozabile către persoaneleimpozabile care realizează operațiunile scutite de taxăprevăzute la art. 141 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal. În acest sens
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a fost pronunțată hotărârea Curții Europene de Justiție în cazulC-8/01 Taksatorringen.”27. Punctul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:„Codul fiscal:Scutiri pentru operațiuni din interiorul țăriiArt. 141[...](2) Următoarele operațiuni sunt, de asemenea, scutite detaxă: [...]f) livrarea de construcții/părți de construcții și aterenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăroraltor terenuri. Prin excepție, scutirea nu se aplică pentrulivrarea de construcții noi, de părți de construcții noi saude terenuri construibile. În sensul prezentului articol, sedefinesc următoarele:1. teren construibil reprezintă orice teren amenajat sauneamenajat, pe care se pot executa construcții, conformlegislației în vigoare;2. construcție înseamnă orice structură fixată în sau pepământ;3. livrarea unei construcții noi sau a unei părți dinaceasta înseamnă livrarea efectuată cel târziu până la datade 31 decembrie a anului următor anului primei ocupări oriutilizări a construcției sau a unei părți a acesteia, după caz,în urma transformării;4. o construcție nouă cuprinde și orice construcțietransformată astfel încât structura, natura ori destinația saau fost modificate sau, în absența acestor modificări, dacăcostul transformărilor, exclusiv taxa, se ridică la minimum50% din valoarea de piață a construcției, exclusiv valoareaterenului, ulterior transformării;
Norme metodologice:37. (1) În aplicarea art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal,atunci când construcția și terenul pe care este edificatăformează un singur corp funciar, identificat printr-un singurnumăr cadastral:a) terenul pe care s-a edificat construcția urmează regimulconstrucției, dacă valoarea acestuia este mai mică decâtvaloarea construcției așa cum rezultă din raportul de expertiză;b) construcția va urma regimul terenului pe care esteedificată, dacă valoarea acesteia este mai mică decât valoareaterenului așa cum rezultă din raportul de expertiză;c) dacă terenul și construcția au valori egale, așa cum rezultădin raportul de expertiză, regimul corpului funciar va fi stabilit înfuncție de bunul imobil cu suprafața cea mai mare. Se va aveaîn vedere suprafața construită desfășurată a construcției.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația în care selivrează un teren pe care se află o construcție a cărei demolarea început înainte de livrare și a fost asumată de vânzător.Asemenea operațiuni de livrare și de demolare formează ooperațiune unică în ceea ce privește TVA, având în ansamblu caobiect livrarea unui teren, iar nu livrarea construcției existenteși a terenului pe care se află aceasta, indiferent de stadiullucrărilor de demolare a construcției în momentul livrării efectivea terenului. În acest sens a fost pronunțată hotărârea CurțiiEuropene de Justiție în cazul C-461/08 Don Bosco OnroerendGoed BV.(3) Se consideră a fi data primei ocupări, în cazul uneiconstrucții sau a unei părți din construcție care nu a suferittransformări de natura celor menționate la pct. 4 al art. 141alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, data semnării de către beneficiara procesului-verbal de recepție definitivă a construcției sau aunei părți din construcție. În cazul unei construcții realizate înregie proprie, data primei ocupări este data documentului pebaza căruia construcția sau partea din construcție esteînregistrată în evidențele contabile drept activ corporal fix.

(4) Data primei utilizări a unei construcții se referă laconstrucții care au suferit transformări de natura celormenționate la pct. 4 al art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal. Prindata primei utilizări se înțelege data semnării de către beneficiara procesului-verbal de recepție definitivă a lucrărilor detransformare a construcției în cauză sau a unei părți aconstrucției. În cazul lucrărilor de transformare în regie propriea unei construcții sau a unei părți din construcție, data primeiutilizări a bunului după transformare este data documentului pebaza căruia este majorată valoarea construcției sau a unei părțidin construcție cu valoarea transformării respective.(5) O construcție care nu a fost ocupată în sensul prevăzutla alin. (2) va fi considerată o construcție nouă până la dataprimei ocupări, chiar dacă livrarea intervine înainte de aceastădată.(6) În aplicarea art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal,calificarea unui teren drept teren construibil sau teren cu altădestinație, la momentul vânzării sale de către proprietar, rezultădin certificatul de urbanism.”28. Punctele 38—40 se modifică și vor avea următorulcuprins:„38. (1) În sensul art. 141 alin. (3) din Codul fiscal și fără săcontravină prevederilor art. 161 din Codul fiscal, orice persoanăimpozabilă stabilită în România poate opta pentru taxareaoricăreia dintre operațiunile scutite de taxă prevăzute la art. 141alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, în ceea ce privește un bun imobilsau o parte a acestuia.(2) În aplicarea alin. (1), un bun imobil reprezintă oconstrucție care are înțelesul prevăzut la art. 141 alin. (2) lit. f)pct. 2 din Codul fiscal și orice teren.(3) Opțiunea prevăzută la alin. (1) se va notifica organelorfiscale competente pe formularul prezentat în anexa nr. 1 laprezentele norme metodologice și se va exercita de la dataînscrisă în notificare. O copie de pe notificare va fi transmisăclientului. Depunerea cu întârziere a notificării nu va anuladreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare șinici dreptul de deducere exercitat de beneficiar în condițiileart. 145—1471 din Codul fiscal. Dreptul de deducere labeneficiar ia naștere și poate fi exercitat la data la care intervineexigibilitatea taxei, și nu la data primirii copiei de pe notificareatransmisă de vânzător. În situația în care opțiunea se exercitănumai pentru o parte din bunul imobil, această parte din bunulimobil care se intenționează a fi utilizată pentru operațiunitaxabile se va comunica în notificarea transmisă organului fiscal.(4) Persoana impozabilă stabilită în România, neînregistratăîn scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, va solicitaînregistrarea, dacă optează pentru taxare, și va depune șinotificarea prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele normemetodologice. Opțiunea de înregistrare în scopuri de taxă nuține loc de opțiune de taxare a operațiunilor prevăzute laalin. (1).(5) Persoana impozabilă care a optat pentru regimul detaxare în condițiile alin. (1) poate aplica regimul de scutire detaxă prevăzut la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal de la dataînscrisă în notificarea prevăzută la alin. (7).(6) Persoanele impozabile care au depus notificări pentrutaxarea operațiunilor de închiriere, concesionare sau arendarede bunuri imobile, înainte de data aderării, nu mai au obligațiasă aplice acest regim de taxare pe o perioadă de 5 ani de ladata înscrisă în notificare, dacă depun notificarea pentrurenunțarea la regimul de taxare prevăzută la alin. (7), și nu estenecesară modificarea notificării în sensul menționării suprafețeibunului imobil, în loc de procent din bunul imobil, conformmențiunilor din anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.(7) Persoana impozabilă va notifica organele fiscalecompetente cu privire la anularea opțiunii, prin formularulprezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
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Aplicarea scutirii de taxă este permisă de la data înscrisă înnotificare.(8) În cazul în care opțiunea prevăzută la alin. (1) se exercităde către o persoană impozabilă care nu a avut dreptul ladeducerea integrală sau parțială a taxei aferente imobilului saupărții din imobil care face obiectul opțiunii, persoana impozabilăva efectua o ajustare în favoarea sa în condițiile prevăzute laart. 149 din Codul fiscal, dacă bunul se află în cadrul perioadeide ajustare.(9) Orice persoană impozabilă care aplică regimul de scutireprevăzut de art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal și care a avutdreptul la deducerea integrală sau parțială a taxei aferentebunului imobil sau părții din bunul imobil va efectua ajustareataxei deduse conform art. 149 din Codul fiscal, dacă bunul seaflă în cadrul perioadei de ajustare.(10) Prin excepție de la prevederile alin. (8) și (9), pentruoperațiunile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscalcu bunuri imobile sau părți ale acestora, construite,achiziționate, transformate sau modernizate, înainte de dataaderării se aplică prevederile tranzitorii ale art. 161 din Codulfiscal referitoare la ajustarea dreptului de deducere a taxei pevaloarea adăugată.(11) În cazul notificărilor prevăzute la alin. (3) și (7) depusedupă data de 1 ianuarie 2010 inclusiv, pentru operațiunileprevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, care au fostefectuate în anii precedenți sau au început în anii precedenți șisunt încă în derulare după data de 1 ianuarie 2010, se aplicăprevederile legale în vigoare la momentul depunerii notificării.(12) Organele de inspecție fiscală vor permite, în timpuldesfășurării controlului, depunerea de notificări pentru taxareaoperațiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal,dacă persoana impozabilă a aplicat regimul de taxare, dar nu adepus notificare, indiferent dacă inspecția fiscală are loc lapersoana impozabilă care a realizat operațiunile prevăzute laart. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal sau la beneficiarul acestoroperațiuni. Aceleași prevederi se aplică corespunzător și pentrunotificarea prevăzută la alin. (7).39. (1) În sensul art. 141 alin. (3) din Codul fiscal, oricepersoană impozabilă stabilită în România poate opta pentrutaxarea operațiunilor scutite prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f)din Codul fiscal în ceea ce privește un bun imobil sau o parte aacestuia.(2) Opțiunea de taxare prevăzută la alin. (1) nu se va aplicala transferul titlului de proprietate asupra bunurilor imobile decătre persoanele care au aplicat regimul de scutire prevăzut laart. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal pentru leasingul cu bunuriimobile.(3) Opțiunea prevăzută la alin. (1) se notifică organelorfiscale competente pe formularul prezentat în anexa nr. 3 laprezentele norme metodologice și se exercită pentru bunurileimobile menționate în notificare. Opțiunea se poate exercita șinumai pentru o parte a acestor bunuri. Depunerea cu întârzierea notificării nu va conduce la anularea opțiunii de taxareexercitate de vânzător și nici la anularea dreptului de deducereexercitat de beneficiar în condițiile art. 145—1471 din Codulfiscal. Notificarea trebuie transmisă în copie și cumpărătorului.Dreptul de deducere la beneficiar ia naștere și poate fi exercitatla data la care intervine exigibilitatea taxei, și nu la data primiriicopiei de pe notificarea transmisă de vânzător.(4) În cazul în care opțiunea prevăzută la alin. (1) se referănumai la o parte a bunurilor imobile, această parte care va fivândută în regim de taxare, identificată cu exactitate, va fiînscrisă în notificarea prevăzută la alin. (3). Dacă, dupădepunerea notificării, persoana impozabilă dorește să renunțe laopțiunea de taxare, în cazul în care livrarea bunului nu a avutloc, va transmite o înștiințare scrisă în acest sens organelorfiscale competente.

(5) În cazul în care opțiunea prevăzută la alin. (1) se exercităde către o persoană impozabilă care nu a avut dreptul ladeducerea integrală sau parțială a taxei aferente bunului ce faceobiectul opțiunii, această persoană impozabilă va efectua oajustare în favoarea sa în conformitate cu prevederile art. 149din Codul fiscal, dacă bunul se află în cadrul perioadei deajustare.(6) Orice persoană impozabilă care aplică regimul de scutireprevăzut de art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal și care a avutdreptul la deducerea integrală sau parțială a taxei aferentebunului imobil va efectua ajustarea taxei deduse conformart. 149 din Codul fiscal, dacă bunul se află în cadrul perioadeide ajustare.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (5) și (6), pentruoperațiunile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscalcu bunuri imobile, construite, achiziționate, transformate saumodernizate înainte de data aderării, se aplică prevederiletranzitorii ale art. 161 din Codul fiscal, referitoare la ajustareadreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată.(8) În cazul notificării depuse după data de 1 ianuarie 2010inclusiv, pentru operațiunile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f)din Codul fiscal, care au fost efectuate în anii precedenți, seaplică prevederile legale în vigoare la momentul depuneriinotificării.(9) Organele de inspecție fiscală vor permite, în timpuldesfășurării controlului, depunerea de notificări pentru taxareaoperațiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal,dacă persoana impozabilă a aplicat regimul de taxare, dar nu adepus notificare, indiferent dacă inspecția fiscală are loc lapersoana impozabilă care a realizat operațiunile prevăzute laart. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal sau la beneficiarul acestoroperațiuni.40. (1) Cu excepția situațiilor prevăzute la art. 141 alin. (3) dinCodul fiscal, persoanele impozabile nu pot aplica taxarea pentruoperațiunile scutite prevăzute de art. 141 din Codul fiscal. Dacăo persoană impozabilă a facturat în mod eronat cu taxă livrări debunuri și sau prestări de servicii scutite conform art. 141 dinCodul fiscal, este obligată să storneze facturile emise înconformitate cu prevederile art. 159 din Codul fiscal. Beneficiariiunor astfel de operațiuni nu au dreptul de deducere sau derambursare a taxei aplicate în mod eronat pentru o astfel deoperațiune scutită. Aceștia trebuie să solicitefurnizorului/prestatorului stornarea facturii cu taxă și emitereaunei noi facturi fără taxă.(2) În cazul operațiunilor scutite de taxă pentru care prinopțiune se aplică regimul de taxare conform prevederilor art. 141alin. (3) din Codul fiscal, nu se aplică prevederile alin. (1), fiindaplicabile prevederile  pct. 38 și 39. Prin excepție, prevederilealin. (1) se aplică atunci când persoana impozabilă care arealizat operațiunile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) și f) dinCodul fiscal nu a depus notificările prevăzute la pct. 38 și 39,dar a taxat operațiunile și nu depune notificarea în timpulinspecției fiscale.”29. Punctele 43 și 44 se modifică și vor avea următorulcuprins:„43. (1) În sensul art. 142 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal,scutirea parțială de la plata taxei, respectiv pentru valoareabunurilor în momentul exportului, se acordă pentru:a) reimportul bunurilor care au fost reparate în afaraComunității;b) reimportul bunurilor care au fost prelucrate sau evaluate înafara Comunității, inclusiv asamblate sau montate;c) reimportul de părți de bunuri sau piese de schimb care aufost exportate în afara Comunității pentru a fi încorporate înaceste bunuri;d) reimportul bunurilor rezultate din transformarea bunurilorexportate în afara Comunității în vederea acestei transformări.
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(2) Scutirea parțială menționată la alin. (1) se acordă înurmătoarele condiții:a) bunurile trebuie să fi fost exportate din România în afaraComunității, după plasarea acestora în regim de perfecționarepasivă;b) bunurile trebuie să fi fost supuse regimului normal de taxăîn România;c) exportul și reimportul bunurilor trebuie efectuate deaceeași persoană.(3) Pentru evitarea dublei impozitări, atunci când beneficiarulserviciilor este o persoană impozabilă stabilită în România,inclusiv o persoană juridică neimpozabilă înregistrată în scopuride TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal, pentruserviciile prestate în afara Comunității se aplică prevederileart. 133 alin. (2) din Codul fiscal. Contravaloarea acestor serviciinu va fi inclusă în baza de impozitare a reimportului menționatla alin. (1). Ambalajele sau alte bunuri utilizate, în legăturădirectă cu bunurile asupra cărora au fost realizate lucrărilemenționate la alin. (1), sau bunurile încorporate în acestea suntaccesorii serviciilor realizate și nu vor fi tratate ca livrări debunuri separate, ci ca fiind parte a serviciului prestat. Baza deimpozitare a TVA pentru aceste servicii va cuprinde șieventualele taxe, impozite, prelevări care sunt percepute pentruimportul bunurilor accesorii serviciilor.(4) Atunci când beneficiarul serviciilor prestate în afaraComunității este o persoană neimpozabilă, inclusiv persoanajuridică neimpozabilă care nu este înregistrată în scopuri de TVAconform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal, baza de impozitarea reimportului menționat la alin. (1) este constituită din valoareaserviciilor prestate în afara Comunității, la care se adaugăelementele care nu sunt deja cuprinse în această valoare,conform art. 139 alin. (2) din Codul fiscal.(5) Scutirea totală se acordă pentru reimportul de bunuri caredeja au fost supuse în afara Comunității uneia sau mai multoroperațiuni, în condițiile în care aceleași operațiuni efectuate înRomânia nu ar fi fost taxate.44. Scutirea menționată la art. 142 alin. (1) lit. l) din Codulfiscal se acordă în cazurile în care importul este urmat delivrarea bunurilor scutite în temeiul art. 143 alin. (2) din Codulfiscal, numai dacă, la data importului, importatorul a pus ladispoziția organelor vamale cel puțin informațiile următoare:a) codul său de înregistrare în scopuri de TVA atribuitconform art. 153 din Codul fiscal;b) codul de înregistrare în scopuri de TVA al clientului căruiaîi sunt livrate produsele în conformitate cu art. 143 alin. (2) lit. a)din Codul fiscal, atribuit în alt stat membru, sau codul său deînregistrare în scopuri de TVA, atribuit în statul membru în carese încheie expedierea sau transportul produselor, atunci cândacestea sunt transferate în conformitate cu art.  143 alin. (2)lit. d) din Codul fiscal;c) dovada faptului că produsele importate urmează să fietransportate sau expediate din statul membru în care se faceimportul spre un alt stat membru în aceeași stare în care seaflau în momentul importului.”30. Punctul 441 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Scutiri speciale legate de traficul internațional de bunuriArt. 144. — (1) Sunt scutite de taxă următoarele:a) livrarea de bunuri care urmează:1. să fie plasate în regim vamal de admitere temporară,cu exonerare totală de la plata drepturilor de import;2. să fie prezentate autorităților vamale în vedereavămuirii și, după caz, plasate în depozit necesar cu caractertemporar;3. să fie introduse într-o zonă liberă sau într-unantrepozit liber;4. să fie plasate în regim de antrepozit vamal;

5. să fie plasate în regim de perfecționare activă, cususpendare de la plata drepturilor de import;6. să fie plasate în regim de tranzit vamal extern;7. să fie admise în apele teritoriale:— pentru a fi încorporate pe platforme de forare sau deproducție, în scopul construirii, reparării, întreținerii,modificării sau reutilării acestor platforme ori pentruconectarea acestor platforme de forare sau de producție lacontinent;— pentru alimentarea cu carburanți și aprovizionareaplatformelor de forare sau de producție;8. să fie plasate în regim de antrepozit de TVA, definitdupă cum urmează:— pentru produse accizabile, orice locație situată înRomânia, care este definită ca antrepozit fiscal, în sensulart. 4 lit. (b) din Directiva 92/12/CEE, cu modificările șicompletările ulterioare;— pentru bunuri, altele decât produsele accizabile, olocație situată în România și definită prin norme;b) livrarea de bunuri efectuată în locațiile prevăzute lalit. a), precum și livrarea de bunuri care se află în unul dintreregimurile sau situațiile precizate la lit. a);c) prestările de servicii aferente livrărilor prevăzute lalit. a) sau efectuate în locațiile prevăzute la lit. a), pentrubunurile aflate în regimurile sau situațiile prevăzute la lit. a);d) livrările de bunuri care încă se află în regim vamal detranzit intern, precum și prestările de servicii aferenteacestor livrări, altele decât cele prevăzute la art. 1441;e) importul de bunuri care urmează să fie plasate înregim de antrepozit de TVA.(2) Prin ordin al ministrului finanțelor publice sestabilesc documentele necesare pentru a justifica scutireade taxă pentru operațiunile prevăzute la alin. (1) și, dupăcaz, procedura și condițiile care trebuie respectate pentruaplicarea scutirii de taxă.
Norme metodologice:441. Scutirile de taxă pe valoarea adăugată prevăzute laart. 144 din Codul fiscal nu se aplică în cazul regimurilor vamalesuspensive care nu se regăsesc la alin. (1) lit. a) al acestuiarticol, cum sunt cele de admitere temporară cu exonerareparțială de drepturi de import, transformare sub control vamal,perfecționare activă în sistemul de rambursare.”31. Punctul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Sfera de aplicare a dreptului de deducereArt. 145. — (1) Dreptul de deducere ia naștere lamomentul exigibilității taxei.(2) Orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxaaferentă achizițiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării înfolosul următoarelor operațiuni:a) operațiuni taxabile;b) operațiuni rezultate din activități economice pentrucare locul livrării/prestării se consideră ca fiind înstrăinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în careaceste operațiuni ar fi fost realizate în România;c) operațiuni scutite de taxă, conform art. 143, 144 și1441;d) operațiuni scutite de taxă, conform art. 141 alin. (2)lit. a) pct. 1—5 și lit. b), în cazul în care cumpărătorul oriclientul este stabilit în afara Comunității sau în cazul în careaceste operațiuni sunt în legătură directă cu bunuri care vorfi exportate într-un stat din afara Comunității, precum și încazul operațiunilor efectuate de intermediari careacționează în numele și în contul altei persoane, atuncicând aceștia intervin în derularea unor astfel de operațiuni;e) operațiunile prevăzute la art. 128 alin. (7) și la art. 129alin. (7), dacă taxa s-ar fi aplicat transferului respectiv.
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(3) Dacă nu contravine prevederilor alin. (2), persoanaimpozabilă are dreptul de deducere a taxei și pentrucazurile prevăzute la art. 128 alin. (8) și la art. 129 alin. (5).(4) În condițiile stabilite prin norme se acordă dreptul dededucere a taxei pentru achizițiile efectuate de o persoanăimpozabilă înainte de înregistrarea acesteia în scopuri deTVA, conform art. 153.(5) Nu sunt deductibile:a) taxa aferentă sumelor achitate în numele și în contulaltei persoane și care apoi se decontează acesteia, precumși taxa aferentă sumelor încasate în numele și în contul alteipersoane, care nu sunt incluse în baza de impozitare alivrărilor/prestărilor efectuate conform art. 137 alin. (3)lit. e);b) taxa datorată sau achitată pentru achizițiile de băuturialcoolice și produse din tutun, cu excepția cazurilor în careaceste bunuri sunt destinate revânzării sau pentru a fiutilizate pentru prestări de servicii.
Norme metodologice:45. (1) În sensul art. 145 alin. (4) din Codul fiscal, oricepersoană impozabilă are dreptul să deducă taxa pentruachizițiile efectuate de aceasta înainte de înregistrarea acesteiaîn scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, dinmomentul în care această persoană intenționează sădesfășoare o activitate economică, cu condiția să nu sedepășească perioada prevăzută la art. 1471 alin. (2) din Codulfiscal. Intenția persoanei trebuie evaluată în baza elementelorobiective, cum ar fi faptul că aceasta începe să angajeze costuriși/sau să facă investiții pregătitoare necesare inițierii acesteiactivități economice. Deducerea se exercită prin înscrierea taxeideductibile în decontul de taxă prevăzut la art. 1562 din Codulfiscal, depus după înregistrarea persoanei impozabile în scopuride TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Prin excepție, în cazulpersoanelor impozabile nestabilite pe teritoriul României, seaplică prevederile art. 1472 din Codul fiscal în perioada în carenu au fost înregistrate în scopuri de taxă conform art. 153 dinCodul fiscal.(2) Pentru exercitarea dreptului de deducere prevăzut laalin. (1) trebuie îndeplinite condițiile și formalitățile prevăzute laart. 145—1471 din Codul fiscal. Prin excepție de la prevederileart. 155 alin. (5) din Codul fiscal, factura nu trebuie să conținămențiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVApentru operațiunile efectuate înainte de înregistrarea în scopuride TVA a persoanei impozabile conform art. 153 din Codul fiscal.(3) În cazul micilor întreprinderi care au aplicat regimulspecial de scutire în conformitate cu prevederile art. 152 dinCodul fiscal, și care se înregistrează în scopuri de TVA conformart. 153 din Codul fiscal, taxa pentru achiziții efectuate înainte deînregistrare se deduce potrivit prevederilor pct. 61 alin. (6)—(8)și pct. 62 alin. (4)—(6).”32. Punctul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Condiții de exercitare a dreptului de deducereArt. 146. — (1) Pentru exercitarea dreptului de deducerea taxei, persoana impozabilă trebuie să îndeplineascăurmătoarele condiții:a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilorcare i-au fost ori urmează să îi fie livrate sau serviciilor carei-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său decătre o persoană impozabilă, să dețină o factură emisă înconformitate cu prevederile art. 155;b) pentru taxa aferentă bunurilor care i-au fost oriurmează să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost oriurmează să îi fie prestate în beneficiul său, dar pentru carepersoana impozabilă este obligată la plata taxei, conformart. 150 alin. (2)—(6), să dețină o factură emisă în

conformitate cu prevederile art. 155 sau documenteleprevăzute la art. 1551 alin. (1);c) pentru taxa achitată pentru importul de bunuri, alteledecât cele prevăzute la lit. d), să dețină declarația vamalăde import sau actul constatator emis de organele vamalecare să menționeze persoana impozabilă ca importator albunurilor din punctul de vedere al taxei, precum șidocumente care să ateste plata taxei de către importatorsau de către altă persoană în contul său. Importatorii caredețin o autorizație unică pentru proceduri vamalesimplificate eliberată de alt stat membru sau careefectuează importuri de bunuri în România din punct devedere al TVA, pentru care nu au obligația de a depunedeclarații vamale de import, trebuie să dețină o declarațiede import pentru TVA și accize;d) pentru taxa datorată pentru importul de bunuriefectuat conform art. 157 alin. (4) și (5), să dețină declarațiavamală de import sau actul constatator emis de organelevamale, care să menționeze persoana impozabilă caimportator al bunurilor în scopuri de taxă, precum și sumataxei datorate. De asemenea, persoana impozabilă trebuiesă înscrie taxa pe valoarea adăugată ca taxă colectată îndecontul aferent perioadei fiscale în care ia naștereexigibilitatea;e) pentru taxa aferentă unei achiziții intracomunitare debunuri, să dețină o factură sau documentul prevăzut laart. 1551 alin. (1);f) pentru taxa aferentă unei operațiuni asimilate cu oachiziție intracomunitară de bunuri, prevăzută la art. 1301alin. (2) lit. a), să dețină documentul prevăzut la art. 155alin. (4), emis în statul membru din care bunurile au fosttransportate ori expediate sau documentul prevăzut laart. 1551 alin. (1).(2) Prin norme se vor preciza cazurile în caredocumentele sau obligațiile, altele decât cele prevăzute laalin. (1), se vor prezenta sau îndeplini pentru a justificadreptul de deducere a taxei.
Norme metodologice:46. (1) Justificarea deducerii taxei se face numai pe bazaexemplarului original al documentelor prevăzute la art. 146alin. (1) din Codul fiscal, inclusiv facturi transmise pe caleelectronică în condițiile stabilite la pct. 73, care să conțină celpuțin informațiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal,cu excepția facturilor simplificate prevăzute la pct. 78. Facturiletransmise prin poșta electronică sunt considerate facturi înoriginal. În cazul pierderii, sustragerii sau distrugeriiexemplarului original al documentului de justificare, beneficiarulva solicita emitentului un duplicat al facturii, pe care se vamenționa că înlocuiește documentul inițial. Duplicatul poate fi ofactură nouă emisă de furnizor/prestator, care să cuprindăaceleași date ca și factura inițială, și pe care să se menționezecă este duplicat și că înlocuiește factura inițială sau o fotocopiea facturii inițiale, pe care să se aplice ștampilafurnizorului/prestatorului și să se menționeze că este duplicat șică înlocuiește factura inițială. În cazul pierderii, sustragerii saudistrugerii exemplarului original al declarației vamale pentruimport sau al documentului pentru regularizarea situației,persoana impozabilă va solicita un duplicat certificat de organelevamale.(2) Pentru carburanții auto achiziționați, deducerea taxeipoate fi justificată cu bonurile fiscale emise conform Ordonanțeide urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agențiloreconomici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă suntștampilate și au înscrise denumirea cumpărătorului și numărulde înmatriculare a autovehiculului. Prevederile acestui alineatse completează cu cele ale pct. 451.
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(3) Facturile emise pe numele salariaților unei persoaneimpozabile aflați în deplasare în interesul serviciului, pentrutransport sau cazarea în hoteluri sau alte unități similare, permitdeducerea taxei pe valoarea adăugată de către persoanaimpozabilă dacă sunt însoțite de decontul de deplasare.Aceleași prevederi se aplică și în cazul personalului pus ladispoziție de o altă persoană impozabilă sau pentruadministratorii unei societăți comerciale.(4) Pentru achizițiile de bunuri și/sau servicii pentru carepersoana impozabilă, care este înregistrată în scopuri de TVAconform art. 153 din Codul fiscal, este obligată la plata taxei prinmecanismul taxării inverse conform art. 151, art. 150 alin. (2)—(6)și art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, nu poate fi anulat dreptul dededucere a taxei în situația în care obligațiile prevăzute laart. 157 alin. (2) sau, după caz, la art. 157 alin. (5) din Codulfiscal nu au fost îndeplinite, dar achizițiile sunt destinateoperațiunilor cu drept de deducere conform art. 145—147 dinCodul fiscal și persoana respectivă deține un document carecorespunde cerințelor prevăzute la art. 146 din Codul fiscal. Înacest sens a fost pronunțată hotărârea Curții Europene deJustiție în cauzele conexate C-95/07 și C-96/07.(5) În situația în care organele fiscale competente, cu ocaziaverificărilor efectuate, constată că nu s-au îndeplinit obligațiileprevăzute la art. 157 alin. (2) sau, după caz, la art. 157 alin. (5)din Codul fiscal vor proceda astfel:a) dacă achizițiile de bunuri și servicii menționate la alin. (4)sunt destinate exclusiv realizării de operațiuni care dau drept dededucere, dispun aplicarea prevederilor art. 157 alin. (2) sau,după caz, ale art. 157 alin. (5) din Codul fiscal în perioada fiscalăîn care s-a finalizat inspecția fiscală;b) dacă achizițiile de bunuri și servicii prevăzute la alin. (4)sunt destinate realizării de operațiuni care sunt supuse pro-rata,vor calcula diferența dintre taxa colectată și taxa dedusă potrivitpro rata aplicabilă la data efectuării operațiunii. În cazul în careinspecția fiscală are loc în cursul anului fiscal în careoperațiunea a avut loc, pentru determinarea diferențeimenționate se va avea în vedere pro rata provizorie aplicată.Dacă inspecția fiscală are loc într-un alt an fiscal decât cel încare a avut loc operațiunea, pentru determinarea diferențeimenționate se va avea în vedere pro rata definitivă calculatăpentru anul în care a avut loc operațiunea. Diferențele astfelstabilite vor fi achitate sau, după caz, compensate, înconformitate cu normele procedurale în vigoare;c) dacă achizițiile de bunuri și servicii prevăzute la alin. (4)sunt destinate realizării de operațiuni care nu dau drept dededucere, vor stabili taxa datorată bugetului de stat, care va fiachitată sau, după caz, compensată, în conformitate cu normeleprocedurale în vigoare.(6) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei,persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă,obligată la plata taxei în condițiile art. 150 alin. (2)—(4) și (6) șiart. 151 din Codul fiscal, trebuie să dețină o factură carecuprinde cel puțin informațiile prevăzute la art. 155 din Codulfiscal sau o autofactură emisă în conformitate cu prevederileart. 1551 alin. (1) sau (2) din Codul fiscal.(7) În sensul art. 146 alin. (1) lit. c) și d) din Codul fiscal, prinactul constatator emis de organele vamale se înțelegedocumentul pentru regularizarea situației, emis inclusiv caurmare a unui control vamal.”33. La punctul 47, după alineatul (4) se introduce un noualineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:„(5) În cazul în care ulterior depunerii decontului de taxă seconstată erori în calculul pro rata definitivă pentru perioadeanterioare:a) dacă pro rata corect determinată este mai mică decât prorata utilizată, persoana impozabilă are obligația să procedeze

la regularizarea diferențelor în cadrul perioadei prevăzute laart. 1471 alin. (2) din Codul fiscal;b) dacă pro rata corect determinată este mai mare decât prorata utilizată, persoana impozabilă are dreptul să procedeze laregularizarea diferențelor în cadrul perioadei prevăzute laart. 1471 alin. (2) din Codul fiscal.Regularizarea se înscrie în decontul de taxă aferentperioadei fiscale în care sunt constate aceste erori.”34. Punctul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:„48. (1) Prevederile art. 1471 alin. (2) și (3) din Codul fiscal seaplică de persoanele impozabile și ulterior unui control fiscal,chiar dacă taxa înscrisă în facturile pentru achiziții era exigibilăîn perioada supusă inspecției fiscale.(2) În aplicarea art. 1471 alin. (3) din Codul fiscal, persoanaimpozabilă va notifica organele fiscale competente printr-oscrisoare recomandată, însoțită de copii de pe facturi sau altedocumente justificative ale dreptului de deducere, faptul că vaexercita dreptul de deducere după mai mult de 3 ani consecutividupă anul în care acest drept a luat naștere.”35. Punctul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Rambursarea taxei către persoane impozabileneînregistrate în scopuri de TVA în România și rambursareaTVA de către alte state membre către persoane impozabilestabilite în RomâniaArt. 1472. — (1) În condițiile stabilite prin norme:a) persoana impozabilă nestabilită în România care estestabilită în alt stat membru, neînregistrată și care nu esteobligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România,poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugatăachitate pentru importuri și achiziții de bunuri/servicii,efectuate în România;b) persoana impozabilă neînregistrată și care nu esteobligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România,nestabilită în Comunitate, poate solicita rambursarea taxeiachitate pentru importuri și achiziții de bunuri/servicii,efectuate în România dacă, în conformitate cu legile țăriiunde este stabilită, o persoană impozabilă stabilită înRomânia ar avea același drept de rambursare în ceea ceprivește taxa pe valoarea adăugată sau alte impozite/taxesimilare aplicate în țara respectivă;c) persoana impozabilă neînregistrată și care nu esteobligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România,dar care efectuează în România o livrare intracomunitarăde mijloace de transport noi scutită, poate solicitarambursarea taxei achitate pentru achiziția efectuată deaceasta în România a respectivului mijloc de transport nou.Rambursarea nu poate să depășească taxa care s-ar aplicadacă livrarea de către această persoană a mijloacelor detransport noi respective ar fi livrare taxabilă. Dreptul dededucere ia naștere și poate fi exercitat doar în momentullivrării intracomunitare a mijlocului de transport nou;d) persoana impozabilă stabilită în România,neînregistrată și care nu este obligată să se înregistreze înscopuri de TVA în România, poate solicita rambursareataxei achitate aferente operațiunilor prevăzute la art. 145alin. (2) lit. d) sau în alte situații prevăzute prin norme.(2) Persoana impozabilă stabilită în România poatebeneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugatăachitate pentru importuri și achiziții de bunuri/servicii,efectuate în alt stat membru, în condițiile prevăzute înnorme.(3) În cazul în care rambursarea prevăzută la alin. (1)lit. a) a fost obținută prin fraudă sau printr-o altă metodăincorectă, organele fiscale competente vor recuperasumele plătite în mod eronat și orice penalități și dobânzi
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aferente, fără să contravină dispozițiilor privind asistențareciprocă pentru recuperarea TVA.(4) În cazul în care o dobândă sau o penalitateadministrativă a fost impusă, dar nu a fost plătită, organelefiscale competente vor suspenda orice altă rambursaresuplimentară către persoana impozabilă în cauză până laconcurența sumei neplătite.
Normele metodologice:49. (1) În baza art. 1472 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal oricepersoană impozabilă nestabilită în România, dar stabilită în altstat membru, poate beneficia de rambursarea taxei pe valoareaadăugată achitate pentru importuri și achiziții de bunuri/serviciiefectuate în România. Taxa pe valoarea adăugată serambursează de către România, statul membru în care au fostachiziționate bunuri/servicii sau în care s-au efectuat importuride bunuri, dacă persoana impozabilă respectivă îndeplineștecumulativ următoarele condiții:a) pe parcursul perioadei de rambursare nu a avut înRomânia sediul activității sale economice sau un sediu fix de lacare să fi efectuat operațiuni economice sau, în lipsa unor astfelde sedii fixe, domiciliul sau reședința sa obișnuită;b) pe parcursul perioadei de rambursare nu este înregistratăși nici nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA înRomânia conform art. 153 din Codul fiscal;c) pe parcursul perioadei de rambursare nu a livrat bunuri șinu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate peteritoriul României, cu excepția următoarelor operațiuni:1. prestarea de servicii de transport și de servicii auxiliareacestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)—f), h)—m),art. 144 alin. (1) lit. c) și art. 1441 din Codul fiscal;2. livrarea de bunuri și prestarea de servicii către o persoanăcare are obligația de a plăti TVA în conformitate cu art. 150alin. (2)—(6) din Codul fiscal.(2) Nu se rambursează:a) taxa pe valoarea adăugată care, conform Codului fiscal, afost facturată incorect;b) taxa pe valoarea adăugată facturată pentru livrări debunuri care sunt sau pot fi scutite în temeiul art. 143, 144 și 1441din Codul fiscal;c) taxa pe valoarea adăugată facturată agențiilor de turism,inclusiv a tur-operatorilor, care aplică regimul special de taxă,conform echivalentului din alt stat membru al art. 1521 din Codulfiscal;d) taxa pe valoarea adăugată care, conform Codului fiscal, afost facturată ulterior înregistrării în România în scopuri de TVAa respectivei persoane impozabile, pentru care se aplicăprevederile art. 1471 din Codul fiscal.(3) Se rambursează oricărei persoane impozabile nestabiliteîn România taxa pe valoarea adăugată achitată pentru achizițiide bunuri/servicii, inclusiv pentru importuri, efectuate înRomânia, în măsura în care bunurile și serviciile respective suntutilizate pentru următoarele operațiuni:a) operațiuni rezultate din activități economice pentru carelocul livrării/prestării se consideră ca fiind în afara României,dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni arfi fost realizate în România;b) operațiuni efectuate către o persoană care are obligațiade a plăti TVA în conformitate cu art. 150 alin. (2)—(6) din Codulfiscal.(4) Dreptul la rambursarea taxei aferente achizițiilor estedeterminat în temeiul prevederilor art. 145, 1451 și 146 din Codulfiscal.(5) Pentru a fi eligibilă pentru rambursare în România, opersoană impozabilă nestabilită în România trebuie săefectueze operațiuni care dau dreptul de deducere în statulmembru în care este stabilită. În cazul în care o persoanăimpozabilă nestabilită în România efectuează, în statul membru

în care este stabilită, atât operațiuni care dau drept de deducere,cât și operațiuni care nu dau drept de deducere în respectivulstat membru, România va rambursa numai acea parte din TVArambursabilă conform alin. (3) care corespunde operațiunilor cudrept de deducere. Dreptul de rambursare a taxei se determinăconform alin. (4), respectiv în aceleași condiții ca și celeaplicabile pentru operațiuni care sunt realizate în România.(6) Pentru a obține o rambursare a TVA în România,persoana impozabilă care nu este stabilită în Româniaadresează o cerere de rambursare pe cale electronică și oînaintează statului membru în care este stabilită, prin intermediulportalului electronic pus la dispoziție de către statul membrurespectiv.(7) Cererea de rambursare conține următoarele informații:a) numele și adresa completă ale solicitantului;b) o adresă de contact pe cale electronică;c) descrierea activității economice a solicitantului pentru caresunt achiziționate bunurile și serviciile;d) perioada de rambursare acoperită de cerere;e) o declarație din partea solicitantului că nu a livrat bunuri șinu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate peteritoriul României pe parcursul perioadei de rambursare, cuexcepția operațiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) pct. 1 și 2;f) codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul deînregistrare fiscală al solicitantului;g) datele contului bancar, inclusiv codurile IBAN și BIC.(8) În afară de informațiile menționate la alin. (7), cererea derambursare mai conține, pentru fiecare factură sau documentde import, următoarele informații:a) numele și adresa completă ale furnizorului sauprestatorului;b) cu excepția importurilor, codul de înregistrare în scopuride TVA al furnizorului sau prestatorului;c) cu excepția importurilor, prefixul statului membru derambursare în conformitate cu codul ISO 3166 — alfa 2,respectiv codul RO;d) data și numărul facturii sau documentului de import;e) baza impozabilă și cuantumul TVA, exprimate în lei;f) cuantumul TVA deductibil, calculat în conformitate cualin. (3), (4) și (5), exprimat în lei;g) după caz, partea de TVA deductibilă calculată înconformitate cu alin. (5) și exprimată ca procent;h) natura bunurilor și a serviciilor achiziționate, descrisăconform codurilor de la alin. (9).(9) În cererea de rambursare natura bunurilor și a serviciilorachiziționate se descrie conform următoarelor coduri:1. combustibil;2. închiriere de mijloace de transport;3. cheltuieli legate de mijloace de transport (altele decâtbunurile și serviciile prevăzute la codurile 1 și 2);4. taxe rutiere de acces și taxa de utilizare a drumurilor;5. cheltuieli de deplasare, de exemplu, cu taxiul sau cumijloacele de transport public;6. cazare;7. servicii de catering și restaurant;8. acces la târguri și expoziții;9. cheltuieli pentru produse de lux, activități de divertismentși spectacole;10. altele. În cazul în care se utilizează codul 10, se specificănatura bunurilor livrate și a serviciilor prestate.(10) Solicitantul trebuie să furnizeze pe cale electronicăinformații suplimentare codificate cu privire la codurile 1 și 3prevăzute la alin. (9), aceste informații fiind necesare pentru adetermina existența unor restricții asupra dreptului de deducere.(11) În cazul în care baza de impozitare de pe o factură saude pe un document de import este de cel puțin echivalentul în leia 1000 euro ori în cazul facturilor pentru combustibil de cel
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puțin 250 euro, în vederea obținerii rambursării taxei pe valoareaadăugată, solicitantul trebuie să trimită pe cale electronică copiide pe respectivele facturi sau, după caz, documente de import,împreună cu cererea de rambursare. Echivalentul în lei sedetermină pe baza cursului valutar de schimb comunicat deBanca Națională a României valabil la data de 1 ianuarie 2010.Pentru facturile sau documentele de import a căror valoare nudepășește sumele prevăzute în teza anterioară, nu esteobligatorie transmiterea lor în vederea obținerii rambursării, cuexcepția situației prevăzute la alin. (22).(12) Solicitantul trebuie să furnizeze o descriere a activitățilorsale economice prin utilizarea sistemului armonizat de coduridetaliat la nivelul 4, stabilit în conformitate cu art. 34a alin. (3) aldoilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1.798/2003 alConsiliului din 7 octombrie 2003 privind cooperareaadministrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată și deabrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92, cu modificărileulterioare.(13) Solicitantul trebuie să furnizeze informațiile din cerereade rambursare și eventualele informații suplimentare solicitatede organul fiscal competent din România în limba română.(14) În cazul în care, ulterior depunerii cererii de rambursare,pro rata de deducere este modificată, ca urmare a calculului prorata definitivă, solicitantul procedează la rectificarea sumeisolicitate sau deja rambursate. Rectificarea se efectueazăprintr-o altă cerere de rambursare depusă pe parcursul anuluicalendaristic care urmează perioadei de rambursare în cauzăsau, în cazul în care solicitantul nu înaintează nicio cerere derambursare pe parcursul respectivului an calendaristic, printr-odeclarație separată trimisă prin intermediul portalului electroniccreat de statul membru în care este stabilit solicitantul.(15) Cererea de rambursare se referă la următoarele:a) achiziții de bunuri sau servicii care au fost facturate înperioada de rambursare, achitate până la data solicităriirambursării;b) importuri de bunuri efectuate în perioada de rambursare.(16) Pe lângă operațiunile menționate la alin. (15), cerereade rambursare poate să se refere, de asemenea, la facturi saudocumente de import care nu au fost acoperite de cererile derambursare precedente și care privesc operațiuni finalizate peparcursul anului calendaristic în cauză.(17) Cererea de rambursare este trimisă statului membru încare este stabilit solicitantul cel târziu până la data de30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei derambursare. Se consideră că cererea a fost depusă numai încazul în care solicitantul a furnizat toate informațiile/documentelecerute conform alin. (7)—(12). Statul membru în care estestabilit solicitantul îi trimite acestuia, de îndată, o confirmareelectronică de primire a cererii, și transmite pe cale electronicăorganului fiscal competent din România cererea de rambursarecompletată conform alin. (7)—(9) și informațiile/documenteleprevăzute la alin. (10)—(12).(18) Perioada pentru care se rambursează taxa pe valoareaadăugată este de maximum un an calendaristic și de minimum3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot însă viza operioadă mai mică de 3 luni în cazul în care aceasta reprezintăperioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic.(19) În cazul în care cererea de rambursare vizează operioadă de rambursare mai mică de un an calendaristic, darmai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicită orambursare nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a400 euro. Echivalentul în lei se determină pe baza cursuluivalutar de schimb comunicat de Banca Națională a Românieivalabil la data de 1 ianuarie 2010.(20) În cazul în care cererea de rambursare se referă la operioadă de rambursare de un an calendaristic sau la perioadarămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai

mic decât echivalentul în lei a 50 euro. Echivalentul în lei sedetermină pe baza cursului valutar de schimb comunicat deBanca Națională a României valabil la data de 1 ianuarie 2010.(21) După primirea cererii transmise pe cale electronică deautoritatea competentă din alt stat membru, organul fiscalcompetent din România îi comunică de îndată solicitantului, pecale electronică, data la care a primit cererea. Decizia deaprobare sau respingere a cererii de rambursare se comunicăsolicitantului în termen de 4 luni de la data primirii cererii, dacănu se solicită informații suplimentare conform alin. (22).(22) În cazul în care organul fiscal competent din Româniaconsideră că nu are toate informațiile relevante pentru a lua odecizie privind cererea de rambursare în totalitatea ei sau privindo parte a acesteia, poate cere, pe cale electronică, informațiisuplimentare, în special de la solicitant, dar și de la autoritățilecompetente din statul membru de stabilire, pe parcursulperioadei de 4 luni prevăzute la alin. (21). În cazul în careinformațiile suplimentare sunt cerute de la o altă sursă decâtsolicitantul sau o autoritate competentă dintr-un stat membru,cererea se transmite prin mijloace electronice numai dacădestinatarul cererii dispune de astfel de mijloace. Dacă estenecesar, se pot solicita alte informații suplimentare. Informațiilesolicitate în conformitate cu prezentul alineat pot cuprindedepunerea facturii sau a documentului de import respectiv, înoriginal sau în copie, în cazul în care există îndoieli întemeiatecu privire la validitatea sau acuratețea unei anumite cereri. Înacest caz, plafoanele prevăzute la alin. (11) nu se aplică.(23) Informațiile solicitate în temeiul alin. (22) trebuiefurnizate în termen de o lună de la data la care solicitarea deinformații suplimentare este primită de cel căruia îi esteadresată.(24) În cazul în care organul fiscal competent din Româniacere informații suplimentare, acesta comunică solicitantuluidecizia sa de aprobare sau respingere a cererii de rambursareîn termen de două luni de la data primirii informațiilor cerute sau,în cazul în care nu a primit răspuns la cererea sa de informații,în termen de două luni de la data expirării termenului prevăzutla alin. (23). Cu toate acestea, perioada pentru luarea deciziei cuprivire la cererea de rambursare, în totalitatea ei sau la o partea acesteia, trebuie să fie întotdeauna de maximum 6 luni de ladata primirii cererii de către statul membru de rambursare. Încazul în care organul fiscal competent din România cere alteinformații suplimentare, acesta comunică solicitantului deciziasa privind cererea de rambursare, în totalitatea ei sau privind oparte a acesteia, în termen de 8 luni de la data primirii cererii.(25) În cazul în care cererea de rambursare se aprobă,rambursarea sumei aprobate este efectuată cel târziu în termende 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut laalin. (21) sau, în cazul în care au fost solicitate informațiisuplimentare sau alte informații ulterioare, a termenelormenționate la alin. (24).(26) Rambursarea se efectuează în lei într-un cont bancardin România sau, la cererea solicitantului, în oricare alt statmembru. În acest al doilea caz, eventualele comisioane bancarede transfer sunt reținute din suma care urmează a fi plătităsolicitantului.(27) În cazul în care cererea de rambursare este respinsă,integral sau parțial, organul fiscal competent din Româniacomunică solicitantului motivele respingerii, împreună cudecizia. Decizia poate fi contestată potrivit prevederilor legaleîn vigoare în România.(28) Absența unei decizii privind o cerere de rambursare întermenul prevăzut la alin. (25), nu este considerată ca fiindechivalentă aprobării sau respingerii cererii, dar poate ficontestată conform normelor procedurale în vigoare.(29) În cazul în care o rambursare a fost obținută prin fraudăsau printr-o altă metodă incorectă, organul fiscal competent din
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România va solicita persoanei impozabile care a beneficiat derambursare restituirea sumelor rambursate în mod eronat și amajorărilor aferente. În caz de nerestituire a sumelor, organulfiscal competent din România va suspenda orice rambursareulterioară, către persoana impozabilă în cauză până laconcurența sumei neplătite sau, dacă nu există o rambursareulterioară, va proceda la recuperarea sumelor rambursateeronat și a majorărilor aferente potrivit prevederilor referitoarela asistența reciprocă în materie de colectare.(30) Orice rectificare făcută în urma unei cereri derambursare anterioare, în conformitate cu alin. (14) sau, în cazulîn care o declarație separată este depusă, sub forma uneirecuperări sau plăți separate, reprezintă o majorare sau oreducere a sumei de rambursat.(31) În cazul nerespectării termenului de rambursareprevăzut la alin. (25) se plătește o dobândă solicitantului pentrusuma ce va fi rambursată după expirarea acestui termen.Dobânda se calculează începând din ziua următoare ultimei zileprevăzute pentru plată în temeiul alin. (25) până în ziua în caresuma este efectiv plătită. Ratele dobânzilor sunt egale cu ratadobânzii aplicabile rambursărilor de TVA către persoaneleimpozabile stabilite România.(32) În cazul în care solicitantul nu transmite organului fiscalcompetent din România, în termenul prevăzut, informațiilesuplimentare sau alte informații solicitate, prevederile alin. (31)nu se aplică. De asemenea, prevederile alin. (31) nu se aplicăpână în momentul primirii de către statul membru de rambursarea documentelor care trebuie trimise pe cale electronică întemeiul alin. (11).(33) Prevederile alin. (1)—(32) se aplică cererilor derambursare depuse după 31 decembrie 2009. Cererile derambursare depuse înainte de 1 ianuarie 2010 se soluționeazăpotrivit prevederilor legale în vigoare la data depunerii lor.(34) Prevederile alin. (1)—(33) transpun prevederileDirectivei 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 destabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pevaloarea adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, cătrepersoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statulmembru de rambursare, publicată în Jurnalul Oficial al UniuniiEuropene L44 din 20 februarie 2008.”36. După punctul 49 se introduce un nou punct,punctul 491, cu următorul cuprins:„491. (1) Conform art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal, persoanaimpozabilă stabilită în România poate beneficia de rambursareataxei pe valoarea adăugată achitate pentru importuri și achizițiide bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru, denumit încontinuare stat membru de rambursare, în condițiile și conformprocedurilor stabilite de legislația statului respectiv, caretranspune prevederile Directivei 2008/9/CE.(2) Dreptul la rambursarea taxei aferente achizițiilor estedeterminat conform legislației din statul membru de rambursare.(3) Pentru a fi eligibilă pentru rambursare în statul membrude rambursare, o persoană impozabilă stabilită în Româniatrebuie să efectueze operațiuni care dau dreptul de deducere înRomania. În cazul în care o persoană impozabilă efectuează înRomânia atât operațiuni care dau drept de deducere, cât șioperațiuni care nu dau drept de deducere, statul membru derambursare poate rambursa numai acea parte din TVArambursabilă care corespunde operațiunilor cu drept dededucere.(4) Pentru a obține o rambursare a TVA în statul membru derambursare, persoana impozabilă stabilită în Româniaadresează o cerere de rambursare pe cale electronică statuluimembru respectiv pe care o înaintează organului fiscalcompetent din România, prin intermediul portalului electronicpus la dispoziție de acesta. Organul fiscal competent dinRomânia va transmite electronic autorității competente din statul

membru de rambursare cererea de rambursare completatăcorespunzător.(5) Cererea de rambursare trebuie să cuprindă:a) numele și adresa completă ale solicitantului;b) o adresă de contact pe cale electronică;c) descrierea activității economice a solicitantului pentru caresunt achiziționate bunurile și serviciile;d) perioada de rambursare acoperită de cerere;e) o declarație din partea solicitantului că nu a livrat bunuri șinu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate peteritoriul statului membru de rambursare pe parcursul perioadeide rambursare, cu excepția serviciilor de transport și serviciilorauxiliare transportului, scutite în temeiul art. 144, 146, 148, 149,151, 153, 159 sau 160 din Directiva 2006/112/CE și a livrărilorde bunuri și a prestărilor de servicii către o persoană care areobligația de a plăti TVA în conformitate cu art. 194—197 și 199din Directiva 2006/112/CE, astfel cum au fost transpuse înlegislația statutului membru de rambursare;f) codul de înregistrare în scopuri de TVA al solicitantului;g) datele contului bancar, inclusiv codurile IBAN și BIC.(6) În afară de informațiile menționate la alin. (5), cererea derambursare mai conține, pentru fiecare stat membru derambursare și pentru fiecare factură sau document de import,următoarele informații:a) numele și adresa completă ale furnizorului sauprestatorului;b) cu excepția importurilor, codul de înregistrare în scopuride TVA sau codul de înregistrare fiscală al furnizorului sauprestatorului, astfel cum au fost alocate de statul membru derambursare;c) cu excepția importurilor, prefixul statului membru derambursare în conformitate cu codul ISO 3166 — alfa 2, cuexcepția Greciei care utilizează prefixul „EL”;d) data și numărul facturii sau documentului de import;e) baza impozabilă și cuantumul TVA exprimate în monedastatului membru de rambursare;f) cuantumul TVA deductibil, exprimat în moneda statuluimembru de rambursare;g) după caz, partea de TVA deductibilă calculată înconformitate cu alin. (3) și exprimată ca procent;h) natura bunurilor și a serviciilor achiziționate.(7) În cererea de rambursare natura bunurilor și a serviciilorachiziționate se descrie conform codurilor prevăzute la pct. 49alin. (9).(8) În cazul în care, ulterior depunerii cererii de rambursare,pro rata de deducere este modificată conform art. 147 alin. (8)din Codul fiscal, solicitantul procedează la rectificarea sumeisolicitate sau deja rambursate. Rectificarea se efectueazăprintr-o cerere de rambursare pe parcursul anului calendaristiccare urmează perioadei de rambursare în cauză sau, în cazul încare solicitantul nu înaintează nicio cerere de rambursare peparcursul respectivului an calendaristic, printr-o declarațieseparată trimisă prin intermediul portalului electronic creat deRomânia.(9) Cererea de rambursare se referă la următoarele:a) achiziții de bunuri sau servicii care au fost facturate peparcursul perioadei de rambursare, cu condiția ca TVA să fidevenit exigibilă înaintea sau la momentul facturării, sau pentrucare TVA a devenit exigibilă pe parcursul perioadei derambursare, cu condiția ca achizițiile să fi fost facturate înainteca TVA să devină exigibilă;b) importul de bunuri efectuat pe parcursul perioadei derambursare.(10) Pe lângă operațiunile menționate la alin. (9), cererea derambursare poate să se refere, de asemenea, la facturi saudocumente de import care nu au fost acoperite de cererile de
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rambursare precedente și care privesc operațiuni finalizate peparcursul anului calendaristic în cauză.(11) Cererea de rambursare este transmisă electronicorganului fiscal competent din România prin intermediulportalului electronic pus la dispoziție de acesta, cel târziu pânăla data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeazăperioadei de rambursare. Organul fiscal competent din Româniava trimite solicitantului de îndată o confirmare electronică deprimire a cererii.(12) Perioada de rambursare este de maximum un ancalendaristic și de minimum 3 luni calendaristice. Cererile derambursare pot însă viza o perioadă mai mică de 3 luni, în cazulîn care aceasta reprezintă perioada rămasă până la sfârșitulanului calendaristic.(13) În cazul în care cererea de rambursare vizează operioadă de rambursare mai mică de un an calendaristic, darmai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicită orambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentulacestei sume în moneda națională a statului de rambursare.(14) În cazul în care cererea de rambursare se referă la operioadă de rambursare de un an calendaristic sau la perioadarămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi maimic de 50 euro sau echivalentul acestei sume în monedanațională a statului de rambursare.(15) Organul fiscal competent din România nu înainteazăcererea statului membru de rambursare în cazul în care, peparcursul perioadei de rambursare, solicitantul se încadrează înoricare dintre situațiile următoare:a) nu este persoană impozabilă în sensul TVA;b) efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de serviciicare sunt scutite de TVA fără drept de deducere în temeiulart. 141 din Codul fiscal;c) beneficiază de scutirea pentru întreprinderi mici prevăzutăla art. 152 din Codul fiscal.(16) Organul fiscal competent din România îi comunicăsolicitantului, pe cale electronică, decizia pe care a luat-o întemeiul alin. (15).(17) Contestațiile împotriva deciziilor de respingere a unorcereri de rambursare pot fi depuse de solicitant în conformitatecu legislația statului membru de rambursare. În cazul în careabsența unei decizii privind o cerere de rambursare în termenelestabilite de Directiva 2008/9/CE nu este considerată conformlegislației statului membru de rambursare ca fiind echivalentăunei aprobări sau unui refuz, solicitantul poate recurge la oriceproceduri administrative sau judiciare prevăzute de legislațiastatului membru de rambursare. În cazul în care nu suntprevăzute astfel de proceduri, absența unei decizii privind ocerere de rambursare în termenele stabilite de Directiva2008/9/CE este considerată ca fiind echivalentă respingeriicererii.(18) Prevederile alin. (1)—(17) se aplică cererilor derambursare depuse după 31 decembrie 2009.”37. Punctul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:„50. (1) În baza art. 1472 alin. (1) lit. b) din Codul fiscalpersoana impozabilă neînregistrată și care nu este obligată săse înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită înComunitate, poate solicita rambursarea taxei achitate pentruimporturi și achiziții de bunuri mobile corporale și de servicii,efectuate în România. Taxa pe valoarea adăugată serambursează de către România, dacă persoana impozabilărespectivă îndeplinește următoarele condiții:a) pe parcursul perioadei de rambursare nu a avut înRomânia sediul activității sale economice sau un sediu fix de lacare să fi efectuat operațiuni economice sau, în lipsa unor astfelde sedii fixe, domiciliul sau reședința sa obișnuită;

b) pe parcursul perioadei de rambursare nu a livrat bunuri șinu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate peteritoriul României, cu excepția următoarelor operațiuni:1. prestarea de servicii de transport și de servicii auxiliareacestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)—f), h)—m),art. 144 alin. (1) lit. c ) și art. 1441 din Codul fiscal;2. livrarea de bunuri și prestarea de servicii către o persoanăcare are obligația de a plăti TVA în conformitate cu art. 150alin. (2)—(6) din Codul fiscal.(2) Nu se va acorda rambursarea pentru:a) taxa pe valoarea adăugată care, conform Codului fiscal, afost facturată incorect;b) taxa pe valoarea adăugată facturată pentru livrări debunuri care sunt sau pot fi scutite în temeiul art. 143, 144 și 1441din Codul fiscal;c) taxa pe valoarea adăugată aferentă achizițiilor debunuri/servicii pentru a căror livrare/prestare nu se acordă înRomânia deducerea taxei în condițiile art. 145, 1451 și 146 dinCodul fiscal;d) taxa pe valoarea adăugată care, conform Codului fiscal, afost facturată ulterior înregistrării în România în scopuri de TVAa respectivei persoane impozabile, pentru care se aplicăprevederile art. 1471 din Codul fiscal.(3) Rambursarea prevăzută la alin. (1) se acordă pentru:a) operațiuni rezultate din activități economice pentru carelocul livrării/prestării se consideră ca fiind în afara României,dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni arfi fost realizate în România;b) operațiuni efectuate către o persoană care are obligațiade a plăti TVA în conformitate cu art. 150 alin. (2)—(6) din Codulfiscal.(4) Perioada pentru care se rambursează taxa pe valoareaadăugată este de maximum un an calendaristic și de minimum3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot însă viza operioadă mai mică de 3 luni, în cazul în care aceasta reprezintăperioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic.(5) Pentru a îndeplini condițiile pentru rambursare, oricepersoană impozabilă prevăzută la alin. (3) trebuie sădesemneze un reprezentant în România în scopul rambursării.(6) Reprezentantul prevăzut la alin. (5) acționează în numeleși în contul persoanei impozabile pe care o reprezintă și va fiținut răspunzător individual și în solidar alături de persoanaimpozabilă prevăzută la alin. (3) pentru obligațiile și drepturilepersoanei impozabile cu privire la cererea de rambursare.(7) Reprezentantul trebuie să îndeplinească următoareleobligații, în numele și în contul solicitantului:a) să depună la organele fiscale competente o cerere pemodelul stabilit de Ministerul Finanțelor Publice, anexând toatefacturile și/sau documentele de import în original, care săevidențieze taxa a cărei rambursare se solicită;b) să prezinte documente din care să rezulte că solicitantuleste angajat într-o activitate economică ce i-ar conferi acestuiacalitatea de persoană impozabilă în condițiile art. 127 din Codulfiscal, dacă ar fi stabilită în România. Prin excepție, în cazul încare organele fiscale competente dețin deja o astfel de dovadă,nu este obligatoriu ca persoana impozabilă să aducă noi dovezipe o perioadă de un an de la data prezentării respectivelordovezi;c) să prezinte o declarație scrisă a solicitantului ca înperioada la care se referă cererea de rambursare persoanarespectivă nu a efectuat livrări de bunuri sau prestări de serviciice au avut loc sau au fost considerate ca având loc în România,cu excepția, după caz, a serviciilor prevăzute la alin. (2).(8) Pentru a se asigura că o cerere de rambursare estejustificată și pentru a preveni fraudele, organele fiscalecompetente îi vor impune împuternicitului ce solicită o
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rambursare conform art. 1472 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal oricealte obligații în plus față de cele prevăzute la alin. (7).(9) Cererea de rambursare prevăzută la alin. (7) lit. a) va fiaferentă facturilor pentru achiziționarea de bunuri sau serviciisau documentelor pentru importuri efectuate în perioadaprevăzută la alin. (1), dar poate fi aferentă și facturilor saudocumentelor de import necuprinse încă în cererile anterioare,în măsura în care aceste facturi sau documente de import suntaferente operațiunilor încheiate în anul calendaristic la care sereferă cererea.(10) Cererea de rambursare prevăzută la alin. (7) lit. a)trebuie depusă la autoritatea fiscală competentă în termen demaximum 9 luni de la sfârșitul anului calendaristic în care taxadevine exigibilă.(11) Dacă o cerere se referă la o perioadă:a) mai scurtă decât un an calendaristic, dar nu mai mică de3 luni, suma pentru care se solicită rambursarea nu poate fi maimică decât echivalentul în lei a 400 euro, determinat pe bazacursului de schimb comunicat de Banca Națională a Românieivalabil la data de 1 ianuarie 2010;b) de un an calendaristic sau perioada rămasă dintr-un ancalendaristic, suma pentru care se solicită rambursarea nupoate fi mai mică decât echivalentul în lei a 50 euro, determinatpe baza cursului de schimb comunicat de Banca Națională aRomâniei valabil la data de 1 ianuarie 2010.(12) Decizia privind cererea de rambursare va fi emisă întermen de 6 luni de la data la care cererea, însoțită dedocumentele necesare pentru analizarea cererii, se primește deorganele fiscale competente. În cazul în care rambursarea esterespinsă parțial sau în totalitate, organele fiscale competentevor prezenta motivele respingerii cererii. Decizia poate ficontestată potrivit prevederilor legale în vigoare din România.(13) Rambursările se efectuează în lei într-un cont deschis înRomânia și indicat de reprezentant. Orice comisioane bancarese vor suporta de către solicitant.(14) Organele fiscale competente vor marca documentațiaanexată la o cerere de rambursare pentru a împiedica utilizareaacestora pentru o altă cerere. Organele fiscale competente vorreturna această documentație reprezentantului în termen de olună de la data deciziei prevăzute la alin. (12).(15) Atunci când s-a obținut o rambursare în mod fraudulossau printr-o eroare oarecare, organele fiscale competente vorproceda direct la recuperarea sumelor plătite în mod eronat și aoricăror accesorii aferente de la împuternicit.(16) În cazul cererilor frauduloase, organele fiscalecompetente vor respinge persoanei impozabile respective oricealtă rambursare pe o perioadă de maximum 10 ani de la datadepunerii cererii frauduloase.(17) La cererea unei persoane impozabile stabilite înRomânia, care dorește să solicite rambursarea taxei într-un statterț, organele fiscale competente vor emite un certificat din caresă rezulte că persoana respectivă este persoana impozabilăînregistrată în scopuri de taxă conform art. 153 din Codul fiscal.(18) Persoana impozabilă neînregistrată și care nu esteobligată să se înregistreze în scopuri de TVA și nu este stabilităîn Comunitate poate solicita rambursarea taxei achitate dacă,în conformitate cu legile țării unde este stabilită, o persoanăimpozabilă stabilită în România ar avea același drept derambursare în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată saualte impozite/taxe similare aplicate în țara respectivă, faptdovedit prin existența unor acorduri/declarații de reciprocitatesemnate de reprezentanții autorităților competente din Româniași din țara solicitantului. În vederea semnării unor astfel deacorduri/declarații, autoritățile competente ale țărilor interesatetrebuie să se adreseze Ministerului Finanțelor Publice. Țările cucare România a semnat acorduri/declarații de reciprocitate în

ceea ce privește rambursarea taxei pe valoarea adăugată vor fipublicate pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice.(19) Prevederile alin. (1)—(18) transpun Directiva86/560/CEE, a treisprezecea directivă a Consiliului din17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislațiilor statelormembre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri — Sistemede restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelorimpozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunității,publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 326 din21 noiembrie 1986.”38. Punctul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:„53. (1) Potrivit prevederilor art. 148 din Codul fiscal, seajustează taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentăserviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor și activelorcorporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri decapital conform art. 149 din Codul fiscal. Ajustarea taxeideductibile se efectuează numai în situația în care nu are loc olivrare/prestare către sine efectuată de persoana impozabilă,prevăzută la art. 128 alin. (4) sau art. 129 alin. (4) din Codulfiscal.(2) În baza prevederilor art. 148 lit. a) din Codul fiscal,persoana impozabilă poate să ajusteze taxa deductibilă aferentăserviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor și activelorcorporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri decapital conform art. 149 din Codul fiscal, constatate pe bază deinventariere:a) în orice situații, cum ar fi cele în care apar modificărilegislative, se modifică obiectul de activitate, anumite operațiunifără drept de deducere desfășurate de persoana impozabilădevin operațiuni care dau drept de deducere;b) în situația în care persoana impozabilă a alocat direct unanumit bun/serviciu pentru operațiuni care nu dau drept dededucere și ulterior bunul/serviciul respectiv este utilizat pentrurealizarea de operațiuni care dau drept de deducere.Ajustarea în acest caz reprezintă exercitarea dreptului dededucere.(3) În cazul în care persoana impozabilă care aplică regimulspecial de scutire, prevăzut la art. 152 din Codul fiscal, seînregistrează potrivit legii în scopuri de TVA conform art. 153 dinCodul fiscal, se aplică ajustările de taxă prevăzute la pct. 61 și62.(4) Pentru exercitarea dreptului de deducere prevăzut laalin. (2) trebuie îndeplinite cerințele prevăzute la art. 145—1471din Codul fiscal.(5) Conform art. 148 lit. b) din Codul fiscal, se ajustează taxadeductibilă, în situații precum:a) cazurile prevăzute la art. 138 lit. a)—c) și e) din Codulfiscal;b) când pro rata definitivă, calculată la sfârșitul anului, diferăde pro rata provizorie utilizată în cursul anului;c) cazul în care persoana impozabilă în mod eronat a deduso sumă de taxă mai mare decât avea dreptul sau mai mică.(6) În baza art. 148 lit. c) din Codul fiscal, în orice situații încare persoana impozabilă care desfășoară operațiuni care daudrept de deducere va desfășura operațiuni care nu dau drept dededucere, precum și în situația în care persoana impozabilă aalocat direct un anumit serviciu pentru operațiuni care dau dreptde deducere și ulterior serviciul respectiv este utilizat pentrurealizarea de operațiuni care nu dau drept de deducere,persoana impozabilă trebuie să ajusteze taxa deductibilăaferentă serviciilor neutilizate la data modificării intervenite.Ajustarea dreptului de deducere se efectuează și pentru bunurilemobile aflate în stoc, în situația în care persoana impozabilă îșipierde dreptul de deducere și nu se aplică prevederile referitoarela livrările către sine. Ajustarea reprezintă în această situațieanularea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugatădeduse inițial.
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(7) În cazul persoanelor impozabile care figurează în listacontribuabililor inactivi conform art. 11 din Codul fiscal, precumși al persoanelor în inactivitate temporară, înscrisă în RegistrulComerțului, a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulatăde către organele fiscale competente, conform art. 153 alin. (9)din Codul fiscal, se consideră că activele corporale fixe, alteledecât cele care sunt considerate bunuri de capital conformart. 149 din Codul fiscal, care nu sunt amortizate integral, suntalocate pe perioada de inactivitate unei activități fără drept dededucere, fiind obligatorie ajustarea taxei conform art. 148 lit. c)din Codul fiscal pentru valoarea rămasă neamortizată. Ajustareava fi reflectată în ultimul decont de taxă depus înainte deanularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile.Dacă persoanele impozabile solicită înregistrarea în scopuri deTVA conform art. 153 din Codul fiscal, atunci când înceteazăsituația care a condus la scoaterea din evidență, pot ajustaconform alin. (2) lit. b) taxa aferentă activelor corporale fixe,altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital potrivitart. 149 din Codul fiscal pentru valoarea rămasă neamortizată.Ajustarea va fi reflectată în primul decont de taxă depus dupăînregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile sau,după caz, într-un decont ulterior.”39. Punctul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capitalArt. 149. — (1) În sensul prezentului articol:a) bunurile de capital reprezintă toate activele corporalefixe, definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, a căror duratănormală de funcționare este egală sau mai mare de 5 ani,precum și operațiunile de construcție, transformare saumodernizare a bunurilor imobile, exclusiv reparațiile saulucrările de întreținere a acestor active, chiar în condițiile încare astfel de operațiuni sunt realizate de beneficiarul unuicontract de închiriere, leasing sau orice alt contract princare activele fixe corporale se pun la dispoziția unei altepersoane;b) bunurile care fac obiectul închirierii, leasingului,concesionării sau oricărei alte metode de punere a acestorala dispoziția unei persoane sunt considerate bunuri decapital aparținând persoanei care le închiriază, le dă înleasing sau le pune la dispoziția altei persoane;c) ambalajele care se pot utiliza de mai multe ori nu suntconsiderate bunuri de capital;d) taxa deductibilă aferentă bunurilor de capitalreprezintă taxa achitată sau datorată, aferentă oricăreioperațiuni legate de achiziția, fabricarea, construcția,transformarea sau modernizarea acestor bunuri, exclusivtaxa achitată sau datorată, aferentă reparării ori întrețineriiacestor bunuri sau cea aferentă achiziției pieselor deschimb destinate reparării ori întreținerii bunurilor decapital.(2) Taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital, încondițiile în care nu se aplică regulile privind livrarea cătresine sau prestarea către sine, se ajustează, în situațiileprevăzute la alin. (4) lit. a)—d):a) pe o perioadă de 5 ani, pentru bunurile de capitalachiziționate sau fabricate, altele decât cele prevăzute lalit. b);b) pe o perioadă de 20 de ani, pentru construcția sauachiziția unui bun imobil, precum și pentru transformareasau modernizarea unui bun imobil, dacă valoarea fiecăreitransformări sau modernizări este de cel puțin 20% dinvaloarea totală a bunului imobil astfel transformat saumodernizat.(3) Perioada de ajustare începe:a) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile aufost achiziționate sau fabricate, pentru bunurile de capital

menționate la alin. (2) lit. a), dacă acestea au fostachiziționate sau fabricate după data aderării;b) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile suntrecepționate, pentru bunurile de capital prevăzute la alin.(2) lit. b), care sunt construite, și se efectuează pentru sumaintegrală a taxei deductibile aferente bunului de capital,inclusiv pentru taxa plătită sau datorată înainte de dataaderării, dacă anul primei utilizări este anul aderării sau unalt an ulterior anului aderării;c) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile aufost achiziționate, pentru bunurile de capital prevăzute laalin. (2) lit. b), care sunt achiziționate, și se efectueazăpentru suma integrală a taxei deductibile aferente bunuluide capital, inclusiv pentru taxa plătită sau datorată înaintede data aderării, dacă formalitățile legale pentru transferultitlului de proprietate de la vânzător la cumpărător s-auîndeplinit în anul aderării sau într-un an ulterior anuluiaderării;d) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile suntfolosite pentru prima dată după transformare saumodernizare, pentru transformările sau modernizărilebunurilor de capital prevăzute la alin. (2) lit. b), a cărorvaloare este de cel puțin 20% din valoarea totală a bunuluiimobil transformat sau modernizat, și se efectuează pentrusuma taxei deductibile aferente transformării saumodernizării, inclusiv pentru suma taxei deductibileaferente respectivei transformări sau modernizări, plătităori datorată înainte de data aderării, dacă anul primeiutilizări după transformare sau modernizare este anuladerării sau un an ulterior aderării.(4) Ajustarea taxei deductibile prevăzute la alin. (1) lit. d)se efectuează:a) în situația în care bunul de capital este folosit depersoana impozabilă:1. integral sau parțial, pentru alte scopuri decâtactivitățile economice;2. pentru realizarea de operațiuni care nu dau drept dededucere a taxei;3. pentru realizarea de operațiuni care dau drept dededucere a taxei într-o măsură diferită față de deducereainițială;b) în cazurile în care apar modificări ale elementelorfolosite la calculul taxei deduse;c) în situația în care un bun de capital al cărui drept dededucere a fost integral sau parțial limitat face obiectuloricărei operațiuni pentru care taxa este deductibilă. Încazul unei livrări de bunuri, valoarea suplimentară a taxeide dedus se limitează la valoarea taxei colectate pentrulivrarea bunului respectiv;d) în situația în care bunul de capital își înceteazăexistența, cu excepția cazurilor în care se dovedește cărespectivul bun de capital a făcut obiectul unei livrări sauunei livrări către sine pentru care taxa este deductibilă;e) în cazurile prevăzute la art. 138.(5) Ajustarea taxei deductibile se efectuează astfel:a) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. a), ajustarease efectuează în cadrul perioadei de ajustare prevăzute laalin. (2). Ajustarea deducerii se face în perioada fiscală încare intervine evenimentul care generează ajustarea și serealizează pentru toată taxa aferentă perioadei rămase dinperioada de ajustare, incluzând anul în care aparemodificarea destinației de utilizare. Prin norme se stabilescreguli tranzitorii pentru situația în care pentru anul 2007 s-aefectuat ajustarea prevăzută la alin. (4) lit. a) pentru ocincime sau, după caz, o douăzecime din taxa dedusăinițial;
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b) pentru cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), ajustarea seefectuează de persoanele impozabile care au aplicat prorata de deducere pentru bunul de capital. Ajustareareprezintă o cincime sau, după caz, o douăzecime din taxadedusă inițial și se efectuează în ultima perioadă fiscală aanului calendaristic, pentru fiecare an în care aparmodificări ale elementelor taxei deduse în cadrul perioadeide ajustare prevăzute la alin. (2);c) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. c) și d),ajustarea se efectuează în perioada fiscală în care intervineevenimentul care generează ajustarea și se realizeazăpentru toată taxa aferentă perioadei rămase din perioada deajustare, incluzând anul în care apare obligația ajustării;d) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. e), ajustarea seefectuează atunci când apar situațiile enumerate la art. 138,conform procedurii prevăzute în norme. (51) Dacă pe parcursul perioadei de ajustare intervinevenimente care vor genera ajustarea în favoarea persoaneiimpozabile sau în favoarea statului, ajustările prevăzute laalin. (5) lit. a) și c) se vor efectua pentru același bun decapital succesiv în cadrul perioadei de ajustare ori de câteori apar respectivele evenimente. (6) Persoana impozabilă trebuie să păstreze o situație abunurilor de capital care fac obiectul ajustării taxeideductibile, care să permită controlul taxei deductibile și alajustărilor efectuate. Această situație trebuie păstrată pe operioadă care începe în momentul la care taxa aferentăachiziției bunului de capital devine exigibilă și se încheie la5 ani după expirarea perioadei în care se poate solicitaajustarea deducerii. Orice alte înregistrări, documente șijurnale privind bunurile de capital trebuie păstrate pentruaceeași perioadă.(7) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazulîn care suma care ar rezulta ca urmare a ajustărilor esteneglijabilă, conform prevederilor din norme.
Norme metodologice:54. (1) Ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor care facobiectul închirierii, leasingului, concesionării sau oricărei altemetode de punere a acestora la dispoziția unei persoane seefectuează de către persoana care închiriază, dă în leasing saupune la dispoziția altei persoane bunurile respective, cu excepțiasituației prevăzute la alin. (2). Data la care bunul se considerăachiziționat din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugatăde locatar/utilizator este data la care se face transferul dreptuluide proprietate de către locator/finanțator. Pentru taxa aferentăachiziției bunurilor de capital care au fost cumpărate delocatar/utilizator printr-un contract de leasing, perioada deajustare începe la 1 ianuarie a anului în care a avut loc transferuldreptului de proprietate asupra bunurilor, dar ajustarea seefectuează pentru suma integrală a taxei deductibile aferentebunurilor de capital, inclusiv pentru taxa plătită sau datoratăînainte de data transferului dreptului de proprietate. În sensulart. 149 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, prin durată normală defuncționare a activelor corporale fixe se înțelege durata normalăde utilizare stabilită pentru amortizarea fiscală.(2) Taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentătransformării sau modernizării unui bun imobil sau a unei părți aacestuia se ajustează de către persoana la dispoziția căreia estepus bunul imobil sau o parte a acestuia în situația în carelucrările de transformare ori modernizare sunt efectuate de cătreaceastă persoană, iar valoarea fiecărei transformări saumodernizări este de cel puțin 20% din valoarea totală dupătransformare ori modernizare a bunului imobil sau a părții de bunimobil. În sensul prezentelor norme sunt luate în considerareoperațiunile de transformare sau modernizare care conduc lamajorarea valorii bunului imobil. În scopul calculării acesteidepășiri se vor avea în vedere valorile reevaluate ale bunurilor

respective, așa cum sunt înregistrate în contabilitate. Seconsideră că bunurile sunt folosite pentru prima dată dupătransformare sau modernizare, pentru transformările saumodernizările bunurilor de capital prevăzute la art. 149 alin. (2)lit. b) din Codul fiscal, la data semnării de către beneficiar aprocesului-verbal de recepție definitivă a lucrărilor detransformare a construcției în cauză. În cazul lucrărilor detransformare în regie proprie a unei construcții, data primeiutilizări a bunului după transformare este data documentului pebaza căruia cu valoarea transformării respective este majoratăvaloarea activului corporal fix.(3) În situația în care în cursul perioadei de ajustare expirăcontractul de închiriere, leasing, concesionare sau orice alt tipde contract prin care bunul imobil ori o parte a acestuia a fostpus/pusă la dispoziția altei persoane și bunul de capital esterestituit proprietarului, se consideră că bunul de capital constândîn modernizările/transformările efectuate conform alin. (2) îșiîncetează existența în cadrul activității economice a persoaneiimpozabile care a utilizat bunul respectiv, conform art. 149alin. (4) lit. d) din Codul fiscal. Ajustarea deducerii aferenteoperațiunilor de transformare sau modernizare se realizeazăpentru toată taxa aferentă perioadei rămase din perioada deajustare, incluzând anul în care bunul este restituit proprietarului,în conformitate cu prevederile art. 149 alin. (5) lit. c) din Codulfiscal.(4) În cazul persoanelor impozabile care figurează în listacontribuabililor inactivi conform art. 11 din Codul fiscal, precumși al persoanelor în inactivitate temporară, înscrisă în registrulcomerțului, a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulatăde către organele fiscale competente, conform art. 153 alin. (9)din Codul fiscal, se consideră că bunurile de capital sunt alocatepe perioada de inactivitate unei activități fără drept de deducere,fiind obligatorie ajustarea taxei conform art. 149 alin. (4) lit. a)pct. 1 din Codul fiscal. Ajustarea va fi reflectată în ultimul decontde taxă depus înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVAa persoanei impozabile. Dacă persoanele impozabile solicităînregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal,atunci când încetează situația care a condus la scoaterea dinevidență, pot ajusta taxa aferentă bunurilor de capitalproporțional cu perioada rămasă din perioada de ajustare,conform art. 149 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal. Ajustarea va fireflectată în primul decont de taxă depus după înregistrarea înscopuri de TVA a persoanei impozabile sau, după caz, într-undecont ulterior.(5) Începând cu anul 2008, conform art. 149 alin. (4) lit. a)din Codul fiscal, dacă bunul de capital este utilizat total sauparțial în alte scopuri decât activitățile economice ori pentrurealizarea de operațiuni care nu dau drept de deducere a taxei,ajustarea deducerii se realizează pentru toată taxa aferentăperioadei rămase din perioada de ajustare, incluzând anul încare apare modificarea destinației de utilizare și proporțional cupartea din bunul de capital utilizată în aceste scopuri. În cazul încare dreptul de deducere aferent bunului de capital achiziționatse exercită pe bază de pro rata se aplică prevederile alin. (6).Dispoziții tranzitorii pentru bunurile de capital pentru care în anul2007 nu s-a exercitat dreptul de deducere pe bază de prorata,ci s-a aplicat ajustarea pentru o cincime sau, după caz, odouăzecime din taxa dedusă inițial, pentru fiecare an în careapare o modificare a destinației de utilizare, datorită faptului cănu erau utilizate integral pentru operațiuni care dau drept dededucere: la finele anului 2008, taxa aferentă părții din bunul decapital utilizate pentru operațiuni care nu dau drept de deducere,respectiv diferența rămasă de 4/5 sau 19/20, va fi ajustată osingură dată și înscrisă în decontul lunii decembrie 2008 larândul corespunzător din decontul de taxă. Dispoziția tranzitorienu se aplică în cazul în care în cursul anului 2008 trebuie
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efectuată ajustarea o singură dată pentru întreaga perioadă deajustare rămasă, conform art. 149 alin. (5) lit. c) din Codul fiscal.Exemplul nr. 1, pentru situația prevăzută la art. 149 alin. (4)lit. a) pct. 1 din Codul fiscal:O persoană impozabilă cumpără o clădire pentru activitateasa economică la data de 23 iulie 2007. La 1 august 2009,această persoană se decide să utilizeze clădirea integral în scopde locuință sau pentru operațiuni scutite fără drept de deducere.Perioada de ajustare este de 20 de ani, cu începere de la1 ianuarie 2007 și până în anul 2026 inclusiv. Ajustarea trebuiesă se efectueze pentru toată taxa aferentă perioadei rămase dinperioada de ajustare (2009—2026) și persoana respectivătrebuie să restituie 18 douăzecimi din TVA dedusă inițial. Dacăulterior clădirea va fi din nou utilizată pentru operațiuni cu dreptde deducere, se va realiza ajustarea pentru toată taxa aferentăperioadei rămase din perioada de ajustare, în favoareapersoanei impozabile, conform art. 149 alin. (4) lit. c) din Codulfiscal. Numărul ajustărilor poate fi nelimitat, acesta depinzândde modificarea destinației bunului respectiv în perioada deajustare, respectiv pentru operațiuni care dau sau nu drept dededucere.Exemplul nr. 2, pentru situația prevăzută la art. 149 alin. (4)lit. a) pct. 2 din Codul fiscal:O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxăconform art. 153 din Codul fiscal achiziționează un imobil în anul2007 în vederea desfășurării de operațiuni cu drept de deducereși deduce integral taxa pe valoarea adăugată la dataachiziționării. În anul 2009 închiriază în întregime imobilul înregim de scutire de taxa pe valoarea adăugată. Perioada deajustare este de 20 de ani, cu începere de la 1 ianuarie 2007 șipână în anul 2026 inclusiv. Ajustarea trebuie să se efectuezepentru toată taxa aferentă perioadei rămase din perioada deajustare (2009—2026) și persoana respectivă trebuie sărestituie 18 douăzecimi din TVA dedusă inițial.Exemplul nr. 3, pentru situația prevăzută la art. 149 alin. (4)lit. a) pct. 3 din Codul fiscal:O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxăconform art. 153 din Codul fiscal deține un hotel care a fostcumpărat în anul 2007 și s-a dedus TVA de 6 milioane lei pentrucumpărarea acestui imobil. În anul 2010, la parterul hotelului seamenajează un cazinou care ocupă 30% din suprafața clădirii.Activitatea de jocuri de noroc fiind scutită de TVA fără drept dededucere, persoana respectivă trebuie să ajusteze taxa dedusăinițial, proporțional cu suprafața ocupată de cazinou. Perioadade ajustare este de 20 de ani, cu începere de la 1 ianuarie 2007și până la finele anului 2026. Ajustarea trebuie să se efectuezepentru toată taxa aferentă perioadei rămase din perioada deajustare, la schimbarea destinației unei părți din clădire, astfel:— pentru 2007, 2008, 2009, persoana impozabilă nuajustează taxa dedusă inițial, aferentă acestor ani, carereprezintă 300.000 lei x 3 ani = 900.000 lei;— pentru perioada rămasă 2010—2026 = 17 ani, taxa seajustează astfel:— 5.100.000 lei x 30% = 1.530.000 lei - taxa nedeductibilă,care se înscrie în decontul de taxă pe valoarea adăugată dinperioada fiscală în care apare modificarea de destinație. Însituația în care partea alocată cazinoului de 30% din clădire semărește sau se micșorează, se fac ajustări suplimentare în plussau în minus conform aceleiași proceduri.Exemplul nr. 4, pentru situația prevăzută la art. 149 alin. (4)lit. a) pct. 3 din Codul fiscal, dispoziții tranzitorii:O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxăconform art. 153 din Codul fiscal închiriază în cursul anului 2007o clădire care a fost cumpărată în cursul aceluiași an și s-adedus TVA de 9 milioane lei aferentă bunului cumpărat. În cursulanului 2007, o parte din bunul imobil este închiriat în regim descutire conform art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, respectiv

50% din suprafața bunului imobil. Persoana impozabilă aefectuat următoarea ajustare în anul 2007:9.000.000: 20 = 450.000; 450.000 x 50% = 225.000 lei, taxăde ajustat aferentă anului 2007, care s-a înscris în decontul dindecembrie 2007 la rubrica corespunzătoare cu semnul minus.În anul 2008, persoana impozabilă trebuie să efectuezeurmătoarea ajustare: 225.000 x 19 = 4.275.000 lei, care se vaînscrie în decontul lunii decembrie cu semnul minus. Dacă,începând cu data de 1 ianuarie 2008 și până în anul 2026inclusiv, se va modifica suprafața închiriată în regim de scutireîn plus sau în minus, de fiecare dată se vor efectua ajustări aletaxei pentru toată taxa aferentă perioadei rămase din perioadade ajustare în decontul lunii în care a apărut fiecare modificare.Dacă taxa aferentă aceluiași bun imobil s-ar fi dedus pe bazăde pro rata în anul 2007, nu se mai aplică ajustările din exemplulnr. 4, ci se aplică ajustarea prevăzută la alin. (6).(6) Pentru cazul prevăzut la art. 149 alin. (4) lit. b) din Codulfiscal, ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de ajustareprevăzute la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, pentru o cincimesau o douăzecime din taxa dedusă inițial pentru fiecare an încare apar modificări ale elementelor taxei deduse, în funcție depro rata definitivă la finele fiecărui an, conform proceduriidescrise în exemplu. Această ajustare se aplică pentru bunurilela achiziția cărora se aplică prevederile art. 147 alin. (5) dinCodul fiscal. Față de ajustarea prevăzută la art. 149 alin. (4)lit. a), care se face de câte ori apare un eveniment care conducela ajustare, în cazul prevăzut la prezentul alineat ajustarea se varealiza anual, pe durata întregii perioade de ajustare, atâta timpcât bunul de capital este alocat unei activități pentru care nu sepoate determina proporția în care este utilizat pentru operațiunicu drept de deducere și fără drept de deducere. Dacă în cursulperioadei de ajustare a unui bun de capital, pentru care se aplicămetoda de ajustare prevăzută de prezentul alineat, apar unuldin următoarele evenimente: bunul de capital este utilizat pentrualte scopuri decât activitatea economică, este alocat unui sectorde activitate care nu dă drept de deducere, face obiectul uneioperațiuni pentru care taxa este deductibilă integral sau îșiîncetează existența, taxa se ajustează conform prevederiloralin. (5), (8) sau (9).Exemplu: O persoană impozabilă cu regim mixt cumpără unutilaj la data de 1 noiembrie 2008, în valoare de 20.000 lei, plus19% TVA, adică 3.800 lei. Pro rata provizorie pentru anul 2008este 40%, iar taxa dedusă este de 1.520 lei (3.800 x 40%). Prorata definitivă calculată la sfârșitul anului 2008 este de 30%.La sfârșitul anului 2008 se realizează ajustarea taxei pe bazapro rata definitivă, respectiv 3.800 x 30% = 1.140 lei taxă dededus, care se compară cu taxa dedusă pe baza pro rataprovizorie (1.520 lei), iar diferența de 380 se înscrie în decontuldin luna decembrie ca taxă nedeductibilă. Această ajustare adeducerii se referă la întreaga sumă dedusă inițial provizoriu șiprin urmare acoperă și ajustarea aferentă primei cincimi pentrubunurile de capital.Ajustările pentru anii 2009, 2010, 2011 și 2012 se realizeazăastfel:TVA deductibilă se împarte la 5: 3.800: 5 = 760TVA efectiv dedusă în baza pro rata definitivă pentru primaperioadă se împarte la rândul său la 5: 1.140: 5 = 228Rezultatul lui 760 înmulțit cu pro rata definitivă pentru fiecaredintre perioadele următoare se va compara apoi cu 228.Diferența rezultată va constitui ajustarea deducerii fie înfavoarea statului, fie a persoanei impozabile.Ajustarea pentru anul 2009:pro rata definitivă pentru anul 2009 este de 50%deducere autorizată: 760 x 50% = 380deja dedus: 228deducerea suplimentară permisă: 380 - 228 = 152.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 927/31.XII.200966



Ajustarea pentru anul 2010:Pro rata definitivă pentru anul 2010 este de 20%deducere autorizată: 760 x 20% = 152deja dedus: 228ajustare în favoarea statului: 228 - 152 = 76Ajustarea pentru anul 2011:Pro rata definitivă pentru 2011 este de 25%deducere autorizată: 760 x 25% = 190deja dedus: 228ajustare în favoarea statului: 228 - 190 = 38Ajustarea pentru anul 2012:Pro rata definitivă pentru anul 2012 este de 70%deducere autorizată: 760 x 70% = 532deja dedus: 228deducere suplimentară permisă: 532 - 228 = 304.Orice modificare a pro rata în anii următori, respectiv dupăscurgerea ultimului an de ajustare (2012) nu va mai influențadeducerile efectuate pentru acest utilaj. Dar pentru livrări cătresine nu există limită de timp.Dacă presupunem că utilajul ar fi vândut în cursul anului2011 la valoarea de 15.000 lei plus TVA 19% - 2850 lei,persoana impozabilă ar avea dreptul să efectueze o ajustare înfavoarea sa, astfel:Taxa nededusă: 2660Taxa colectată: 2850Ajustare permisă: 2660*2/5=1064 ( deoarece este mai micădecât taxa colectată)Dacă presupunem că același utilaj ar fi alocat în cursul anului2010 unui sector de activitate care nu dă drept de deducere sauîși încetează existența ori este utilizat pentru alte scopuri decâtactivitatea economică, persoana impozabilă ar avea obligația săefectueze următoarele ajustări:Perioada rămasă din perioada de ajustare: 2 aniTaxa dedusă inițial: 1140Ajustare în favoarea bugetului de stat: 228*2/5=456(7) Ajustarea prevăzută la art. 149 alin. (4) și (5) din Codulfiscal nu se efectuează în situația în care sunt aplicabileprevederile art. 128 alin. (4) lit. a), b) și d) din Codul fiscalreferitoare la livrarea către sine, precum și în situația în care nuare loc o livrare de bunuri în conformitate cu prevederile art. 128alin. (8) din Codul fiscal, cu excepția casării activelor corporalefixe care sunt bunuri de capital în conformitate cu prevederileart. 149 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.(8) Ajustarea taxei deductibile prevăzute la art. 149 alin. (4)lit. c) din Codul fiscal se efectuează pentru toată taxa aferentăperioadei rămase din perioada de ajustare, incluzând anul încare apare obligația ajustării, fiind de până la o cincime ori, dupăcaz, o douăzecime pe an din valoarea taxei nededuse până lamomentul ajustării și se înscrie în decontul de taxă aferentperioadei fiscale în care apare livrarea sau orice altă operațiunepentru care taxa aferentă bunului de capital este deductibilă.Prevederile prezentului alineat se completează cu cele de lapct. 38 și 39.(9) Ajustarea taxei deductibile prevăzute la art. 149 alin. (4)lit. d) din Codul fiscal se efectuează pentru toată taxa aferentăperioadei rămase din perioada de ajustare, incluzând anul încare apare obligația ajustării, și este de până la o cincime sau,după caz, o douăzecime pe an din valoarea taxei deduse inițial,fiind operată în decontul TVA aferent perioadei fiscale în carebunurile de capital își încetează existența, cu excepția situațiilorprevăzute la alin. (7). Casarea unui bun de capital înainte deexpirarea duratei normale de funcționare a acestuia nu esteconsiderată livrare către sine, dar se aplică prevederilereferitoare la ajustare, dacă bunul își încetează existența încadrul perioadei de ajustare.Exemplul 1: O persoană impozabilă cumpără un mijloc fix acărui durată normală de funcționare este de 7 ani, la data de

30 noiembrie 2007, în valoare de 10.000 lei + TVA (19% = 1.900 lei),și deduce 1.900 lei.La data de 2 decembrie 2009, mijlocul fix este casat. În acestcaz există o ajustare în favoarea statului, în valoare de treicincimi din 1.900 lei, respectiv 1.140 lei.(10) Ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor de capital,conform art. 149 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, se efectuează încazul în care furnizorul ajustează baza de impozitare conformart. 138 lit. a)—c) din Codul fiscal. Ajustarea se efectueazăpentru toată taxa aferentă perioadei rămase din perioada deajustare în perioada fiscală în care apar situațiile prevăzute laart. 138 lit. a)—c) din Codul fiscal, pe baza facturii emise defurnizor. Ajustările ulterioare prevăzute la art. 149 alin. (4)lit. a)—d) din Codul fiscal se vor efectua ținându-se cont de taxadedusă după efectuarea ajustării prevăzute de prezentul alineat.(11) În vederea ajustării taxei deductibile aferente bunurilorde capital, persoanele impozabile sunt obligate să țină unregistru al bunurilor de capital, în care să evidențieze pentrufiecare bun de capital, astfel cum este definit la art. 149 alin. (1)din Codul fiscal, următoarele informații:a) data achiziției, fabricării, finalizării construirii sautransformării/modernizării;b) valoarea (baza de impozitare) a bunului de capital;c) taxa deductibilă aferentă bunului de capital;d) taxa dedusă;e) ajustările efectuate conform art. 149 alin. (4) din Codulfiscal.(12) Prevederile art. 149 din Codul fiscal și ale prezentuluipunct se aplică și de către persoanele impozabile careefectuează operațiuni imobiliare constând în operațiuni delivrare, închiriere, leasing, arendare, concesionare și alteoperațiuni similare, efectuate în legătură cu bunurile imobile.(13) În sensul art. 149 alin. (7) din Codul fiscal nu seefectuează ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor decapital, în situația în care suma care ar rezulta ca urmare aajustării fiecărui bun de capital este mai mică de 1.000 lei.”40. Punctul 55 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Persoana obligată la plata taxei pentru operațiuniletaxabile din RomâniaArt. 150. — (1) Persoana obligată la plata taxei pevaloarea adăugată, dacă aceasta este datorată înconformitate cu prevederile prezentului titlu, este persoanaimpozabilă care efectuează livrări de bunuri sau prestări deservicii, cu excepția cazurilor pentru care beneficiarul esteobligat la plata taxei conform alin. (2) – (6) și art. 160.(2) Taxa este datorată de orice persoană impozabilă,inclusiv de către persoana juridică neimpozabilăînregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531,care este beneficiar al serviciilor care au locul în Româniaconform art. 133 alin. (2) și care sunt furnizate de către opersoană impozabilă care nu este stabilită pe teritoriulRomâniei sau nu este considerată a fi stabilită pentrurespectivele prestări de servicii pe teritoriul Românieiconform prevederilor art. 1251 alin. (2), chiar dacă esteînregistrată în România conform art. 153 alin. (4) sau (5).(3) Taxa este datorată de orice persoană înregistratăconform art. 153 sau 1531, căreia i se livrează gaze naturalesau energie electrică în condițiile prevăzute la art. 132alin. (1) lit. e) sau f), dacă aceste livrări sunt realizate de opersoană impozabilă care nu este stabilită în România saunu este considerată a fi stabilită pentru respectivele livrăride bunuri pe teritoriul României conform prevederilorart. 1251 alin. (2), chiar dacă este înregistrată în scopuri deTVA în România conform art. 153 alin. (4) sau (5).(4) Taxa este datorată de persoana impozabilă saupersoana juridică neimpozabilă, înregistrată în scopuri de
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TVA conform art. 153 sau 1531, care este beneficiarul uneilivrări ulterioare efectuate în cadrul unei operațiunitriunghiulare, în următoarele condiții:1. cumpărătorul revânzător al bunurilor să nu fie stabilitîn România, să fie înregistrat în scopuri de TVA în alt statmembru și să fi efectuat o achiziție intracomunitară aacestor bunuri în România care nu este impozabilă conformart. 126 alin. (8) lit. b); și2. bunurile aferente achiziției intracomunitare, prevăzutela pct. 1, să fi fost transportate de furnizor sau decumpărătorul revânzător ori de altă persoană, în contulfurnizorului sau al cumpărătorului revânzător, dintr-un statmembru, altul decât statul în care cumpărătorul revânzătoreste înregistrat în scopuri de TVA, direct către beneficiarullivrării; și3. cumpărătorul revânzător să îl desemneze pebeneficiarul livrării ulterioare ca persoană obligată la platataxei pentru livrarea respectivă.(5) Taxa este datorată de persoana din cauza căreiabunurile ies din regimurile sau situațiile prevăzute laart. 144 alin. (1) lit. a) și d).(6) În alte situații decât cele prevăzute la alin. (2) – (5), încazul în care livrarea de bunuri/prestarea de servicii esterealizată de o persoană impozabilă care nu este stabilită înRomânia sau nu este considerată a fi stabilită pentrurespectivele livrări de bunuri/prestări de servicii pe teritoriulRomâniei conform prevederilor art. 1251 alin. (2) și care nueste înregistrată în România conform art. 153, persoanaobligată la plata taxei este persoana impozabilă saupersoana juridică neimpozabilă, stabilită în România saunestabilită în România, dar înregistrată prin reprezentantfiscal, care este beneficiar al unor livrări de bunuri/prestăride servicii care au loc în România, conform art. 132 sau 133.
Norme metodologice: 55. (1) O persoană impozabilă care are sediul activitățiieconomice în România și livrează bunuri sau prestează serviciide la un sediu fix situat în afara României către beneficiaripersoane impozabile stabilite în România, iar locul acestoroperațiuni este considerat a fi în România conform art. 132 sau133 din Codul fiscal, nu poate fi considerată ca nefiind stabilităîn România, chiar dacă sediul activității economice nu participăla livrarea bunurilor și/sau la prestarea serviciilor, fiind persoanaobligată la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal.(2) În sensul art. 150 alin. (5) din Codul fiscal, persoanaobligată la plata taxei pe valoarea adăugată este persoana dincauza căreia bunurile ies din regimurile sau situațiile prevăzutela art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu excepția cazului încare bunurile ies din regimurile sau situațiile respective printr-unimport, caz în care se aplică prevederile art. 1511 din Codulfiscal și pct. 59.(3) Prevederile art. 150 alin. (6) din Codul fiscal nu se aplicăîn cazul vânzărilor la distanță realizate dintr-un stat membru înRomânia de o persoană nestabilită în România, pentru carelocul livrării este în România conform art. 132 alin. (2) și (3) dinCodul fiscal, persoana nestabilită în România fiind obligată să seînregistreze în România în scopuri de TVA, conform art. 153 dinCodul fiscal.(4) În cazul serviciilor taxabile achiziționate intracomunitartaxa este datorată conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal,inclusiv în situația în care beneficiarul persoană impozabilăstabilit în România nu și-a îndeplinit obligația de a se înregistraîn scopuri de TVA conform art 153 sau 1531 din Codul fiscal.”41. Punctul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1):a) atunci când persoana obligată la plata taxei, conformalin. (1), este o persoană impozabilă stabilită în Comunitate,

dar nu în România, respectiva persoană poate, în condițiilestabilite prin norme, să desemneze un reprezentant fiscalca persoană obligată la plata taxei;b) atunci când persoana obligată la plata taxei, conformalin. (1), este o persoană impozabilă care nu este stabilită înComunitate, respectiva persoană este obligată, în condițiilestabilite prin norme, să desemneze un reprezentant fiscalca persoană obligată la plata taxei.
Norme metodologice:56. Desemnarea reprezentantului fiscal se realizeazăconform prevederilor pct. 661.”42. Punctul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal: Persoana obligată la plata taxei pentru achizițiiintracomunitareArt. 151. — (1) Persoana care efectuează o achizițieintracomunitară de bunuri care este taxabilă, conformprezentului titlu, este obligată la plata taxei.(2) Atunci când persoana obligată la plata taxei pentruachiziția intracomunitară, conform alin. (1), este:a) o persoană impozabilă stabilită în Comunitate, dar nuîn România, respectiva persoană poate, în condițiilestabilite prin norme, să desemneze un reprezentant fiscalca persoană obligată la plata taxei;b) o persoană impozabilă care nu este stabilită înComunitate, respectiva persoană este obligată, în condițiilestabilite prin norme, să desemneze un reprezentant fiscalca persoană obligată la plata taxei.
Norme metodologice: 57. Desemnarea reprezentantului fiscal se realizeazăconform prevederilor pct. 661.”43. Punctul 58 se abrogă.44. Punctul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:„59. (1) În aplicarea art. 1511 din Codul fiscal, importatorulcare are obligația plății taxei pentru un import de bunuri taxabileste:a) cumpărătorul către care se expediază bunurile la data lacare taxa devine exigibilă la import sau, în absența acestuicumpărător, proprietarul bunurilor la această dată. Prin excepție,furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentrucalitatea de importator. Orice livrări anterioare importului nu suntimpozabile în România;b) furnizorul bunurilor, pentru livrările de bunuri care suntinstalate sau asamblate în interiorul României de către furnizorori în numele acestuia și dacă livrarea acestor bunuri are loc înRomânia în condițiile art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, saucumpărătorul către care se expediază bunurile, dacă acesta aoptat pentru calitatea de importator;c) proprietarul bunurilor, pentru bunurile importate în vedereaefectuării de operațiuni de închiriere sau leasing în România;d) persoana care reimportă în România bunurile exportateîn afara Comunității, pentru aplicarea scutirilor prevăzute laart. 142 alin. (1) lit. h) și i) din Codul fiscal;e) proprietarul bunurilor sau persoana impozabilă înregistratăconform art. 153 din Codul fiscal, care importă bunuri înRomânia:1. în regim de consignație sau stocuri la dispoziția clientului,pentru verificarea conformității ori pentru testare. Beneficiarulînregistrat conform art. 153 din Codul fiscal poate fi importatorulbunurilor care are obligația plății taxei pentru respectivul import,cu condiția ca bunurile respective să fie cumpărate de acestasau dacă nu le achiziționează să le reexporte în afaraComunității;2. în vederea reparării, transformării, modificării sauprelucrării acestor bunuri, cu condiția ca bunurile rezultate caurmare a acestor operațiuni să fie reexportate în afaraComunității sau să fie achiziționate de către persoana
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impozabilă înregistrată conform art. 153 din Codul fiscal care aefectuat importul.(2) Orice persoană care nu este obligată la plata taxei pentruun import conform alin. (1), dar pe numele căreia au fostdeclarate bunurile în momentul în care taxa devine exigibilăconform art. 136 din Codul fiscal, nu are dreptul de deducere ataxei pe valoarea adăugată aferente importului respectiv decâtîn situația în care va aplica structura de comisionar, respectivva refactura valoarea bunurilor importate și taxa pe valoareaadăugată aferentă către persoana care ar fi avut calitatea deimportator conform alin. (1).(3) Persoanele impozabile care au obligația plății taxei încalitate de importatori conform alin. (1) au dreptul să deducătaxa în limitele și în condițiile stabilite la art. 145—1472 din Codulfiscal.”45. Punctul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Răspunderea individuală și în solidar pentru plata taxeiArt. 1512. — (1) Beneficiarul este ținut răspunzătorindividual și în solidar pentru plata taxei, în situația în carepersoana obligată la plata taxei este furnizorul sauprestatorul, conform art. 150 alin. (1) lit. a), dacă facturaprevăzută la art. 155 alin. (5):a) nu este emisă;b) cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ceprivește una dintre următoarele informații:denumirea/numele, adresa, codul de înregistrare în scopuride TVA al părților contractante, denumirea sau cantitateabunurilor livrate ori serviciilor prestate, elementelenecesare calculării bazei de impozitare;c) nu menționează valoarea taxei sau o menționeazăincorect.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), dacăbeneficiarul dovedește achitarea taxei către persoanaobligată la plata taxei, nu mai este ținut răspunzătorindividual și în solidar pentru plata taxei.(3) Furnizorul sau prestatorul este ținut răspunzătorindividual și în solidar pentru plata taxei, în situația în carepersoana obligată la plata taxei este beneficiarul, conformart. 150 alin. (2)—(4) și (6), dacă factura prevăzută la art. 155alin. (5) sau autofactura prevăzută la art. 1551 alin. (1):a) nu este emisă;b) cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ceprivește una dintre următoarele informații:numele/denumirea, adresa, codul de înregistrare în scopuride TVA al părților contractante, denumirea sau cantitateabunurilor livrate/serviciilor prestate, elementele necesarecalculării bazei de impozitare.(4) Furnizorul este ținut răspunzător individual și însolidar pentru plata taxei, în situația în care persoanaobligată la plata taxei pentru o achiziție intracomunitară debunuri este beneficiarul, conform art. 151, dacă facturaprevăzută la art. 155 alin. (5) sau autofactura prevăzută laart. 1551 alin. (1):a) nu este emisă;b) cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ce priveșteuna dintre următoarele informații: denumirea/numele,adresa, codul de înregistrare în scopuri de TVA al părțilorcontractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate,elementele necesare calculării bazei de impozitare.(5) Persoana care îl reprezintă pe importator, persoanacare depune declarația vamală de import sau declarația deimport pentru TVA și accize și proprietarul bunurilor suntținuți răspunzători individual și în solidar pentru plata taxei,împreună cu importatorul prevăzut la art. 1511.(6) Pentru aplicarea regimului de antrepozit de taxă pevaloarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8,

antrepozitarul și transportatorul bunurilor din antrepozitsau persoana responsabilă pentru transport sunt ținuțirăspunzători individual și în solidar pentru plata taxei,împreună cu persoana obligată la plata acesteia, conformart. 150 alin. (1), (5) și (6) și art. 1511.(7) Persoana care desemnează o altă persoană careprezentant fiscal, conform art. 150 alin. (7) și/sau art. 151alin. (2), este ținută răspunzătoare individual și în solidarpentru plata taxei, împreună cu reprezentantul său fiscal.
Norme metodologice:60. Obligațiile beneficiarului prevăzute la art. 1512 alin. (1)din Codul fiscal nu afectează exercitarea dreptului de deducereîn condițiile prevăzute la art. 145 din Codul fiscal.”46. Punctele 61 și 62 se modifică și vor avea următorulcuprins:
„Codul fiscal:Regimul special de scutire pentru întreprinderile miciArt. 152. — (1) Persoana impozabilă stabilită în Româniaconform art. 1251 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afacerianuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursulde schimb comunicat de Banca Națională a României ladata aderării și se rotunjește la următoarea mie, poatesolicita scutirea de taxă, numită în continuare regim specialde scutire, pentru operațiunile prevăzute la art. 126 alin. (1),cu excepția livrărilor intracomunitare de mijloace detransport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).(2) Cifra de afaceri care servește drept referință pentruaplicarea alin. (1) este constituită din valoarea totală alivrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate depersoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, carear fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o micăîntreprindere, operațiunile rezultate din activități economicepentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind înstrăinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în careaceste operațiuni ar fi fost realizate în România conformart. 145 alin. (2) lit. b), operațiunile scutite cu drept dededucere și cele scutite fără drept de deducere, prevăzutela art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f), dacă acestea nu suntaccesorii activității principale, cu excepția următoarelor:a) livrările de active fixe corporale sau necorporale,astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, efectuatede persoana impozabilă;b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi,scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).(3) Persoana impozabilă care îndeplinește condițiileprevăzute la alin. (1) pentru aplicarea regimului special descutire poate opta oricând pentru aplicarea regimuluinormal de taxă.(4) O persoană impozabilă nou-înființată poate beneficiade aplicarea regimului special de scutire, dacă la momentulînceperii activității economice declară o cifră de afacerianuală estimată, conform alin. (2), sub plafonul de scutire șinu optează pentru aplicarea regimului normal de taxare,conform alin. (3).(5) În sensul alin. (4), pentru persoana impozabilă careîncepe o activitate economică în decursul unui ancalendaristic, plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) sedetermină proporțional cu perioada rămasă de la înființareși până la sfârșitul anului, fracțiunea de lunăconsiderându-se o lună calendaristică întreagă.(6) Persoana impozabilă care aplică regimul special descutire și a cărei cifră de afaceri, prevăzută la alin. (2), estemai mare sau egală cu plafonul de scutire în decursul unuian calendaristic, trebuie să solicite înregistrarea în scopuride TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la dataatingerii sau depășirii plafonului. Data atingerii sau
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depășirii plafonului se consideră a fi prima zi a luniicalendaristice următoare celei în care plafonul a fost atinssau depășit. Regimul special de scutire se aplică până ladata înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 153. Dacăpersoana impozabilă respectivă nu solicită sau solicităînregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente audreptul să stabilească obligații privind taxa de plată șiaccesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit să fieînregistrat în scopuri de taxă, conform art. 153.(7) După atingerea sau depășirea plafonului de scutiresau după exercitarea opțiunii prevăzute la alin. (3),persoana impozabilă nu mai poate aplica din nou regimulspecial de scutire, chiar dacă ulterior realizează o cifră deafaceri anuală inferioară plafonului de scutire.(8) Persoana impozabilă care aplică regimul special descutire:a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizițiilor,în condițiile art. 145 și 146;b) nu are voie să menționeze taxa pe factură sau altdocument;c) Abrogat.(9) Prin norme se stabilesc regulile de înregistrare șiajustările de efectuat în cazul modificării regimului de taxă.
Norme metodologice:61. (1) În sensul art. 152 alin. (2) din Codul fiscal, ooperațiune este accesorie activității principale dacă seîndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la pct. 47 alin. (3).(2) La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. 152alin. (1) din Codul fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentruavansuri încasate sau neîncasate și alte facturi emise înaintede data livrării/prestării pentru operațiunile prevăzute la art. 152alin. (2) din Codul fiscal.(3) Persoanele impozabile care, dacă ar fi înregistrate normalîn scopuri de taxă conform art. 153 din Codul fiscal, ar aplica unregim special de taxă conform prevederilor art. 1521 și 1522 dinCodul fiscal vor lua în calculul determinării cifrei de afaceriprevăzute la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal numai bazaimpozabilă pentru respectivele operațiuni determinată înconformitate cu prevederile art. 1521 și 1522 din Codul fiscal.(4) Activele fixe corporale prevăzute la art. 152 alin. (2) lit. a)din Codul fiscal sunt cele definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 dinCodul fiscal, iar activele necorporale sunt cele definite delegislația contabilă și care din punct de vedere al taxei suntconsiderate servicii.(5) În sensul art. 152 alin. (3) din Codul fiscal, persoanaimpozabilă care optează pentru aplicarea regimului normal detaxă trebuie să solicite înregistrarea conform art. 153 din Codulfiscal și să aplice regimul normal de taxă începând cu dataînregistrării.(6) În sensul art. 152 alin. (9) din Codul fiscal, persoaneleimpozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă prinopțiune conform prevederilor art. 152 alin. (3), coroborate cuprevederile art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, și persoaneleimpozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă în cazuldepășirii plafonului de scutire în termenul stabilit la art. 152alin. (6) din Codul fiscal au dreptul la ajustarea taxei deductibileaferente:a) bunurilor aflate în stoc și serviciilor neutilizate, înmomentul trecerii la regimul normal de taxare;b) activelor corporale fixe, inclusiv celor aflate în curs deexecuție, aflate în proprietatea lor în momentul trecerii la regimulnormal de taxă, cu condiția, în cazul bunurilor de capital, caperioada de ajustare a deducerii, prevăzută la art. 149 alin. (2)din Codul fiscal, să nu fi expirat.(7) Ajustările efectuate conform alin. (6) se înscriu în primuldecont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de taxă

conform art. 153 din Codul fiscal a persoanei impozabile sau,după caz, într-un decont ulterior.(8) Pentru ajustarea taxei prevăzută la alin. (6), persoanaimpozabilă trebuie să îndeplinească condițiile și formalitățileprevăzute la art. 145—149 din Codul fiscal. Prin excepție de laprevederile art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, factura pentruachiziții de bunuri/servicii efectuate înainte de înregistrarea înscopuri de TVA a persoanei impozabile nu trebuie să conținămențiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVAatribuit persoanei impozabile conform art. 153 din Codul fiscal.62. (1) Persoanele care aplică regimul special de scutire,conform art. 152 din Codul fiscal, au obligația să țină evidențalivrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii care ar fi taxabiledacă nu ar fi realizate de o mică întreprindere, cu ajutoruljurnalului pentru vânzări, precum și evidența bunurilor și aserviciilor taxabile achiziționate, cu ajutorul jurnalului pentrucumpărări.(2) În cazul în care persoana impozabilă a atins sau a depășitplafonul de scutire și nu a solicitat înregistrarea conformprevederilor art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, organele fiscalecompetente vor proceda după cum urmează:a) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale esteidentificată de organele de inspecție fiscală înainte deînregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA conformart. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei pe carepersoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze dacă ar fi fostînregistrată normal în scopuri de taxă conform art. 153 din Codulfiscal, pe perioada cuprinsă între data la care persoanarespectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fisolicitat în termenul prevăzut de lege înregistrarea și dataidentificării nerespectării prevederilor legale. Totodată, organelefiscale competente vor înregistra din oficiu aceste persoane înscopuri de taxă. Prin ordin al președintelui Agenției Naționalede Administrare Fiscală se va stabili data de la care persoanelerespective vor fi înregistrate în scopuri de taxă;b) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale esteidentificată după înregistrarea persoanei impozabile în scopuride TVA conform art. 153 din Codul fiscal, organele de controlvor solicita plata taxei pe care persoana impozabilă ar fi trebuitsă o colecteze dacă ar fi fost înregistrată normal în scopuri detaxă conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsă întredata la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuride taxă dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut delege și data la care a fost înregistrată.(3) După determinarea taxei de plată conform alin. (2),organele fiscale competente vor stabili obligațiile fiscaleaccesorii aferente conform prevederilor legale în vigoare.(4) Persoanele impozabile care nu au solicitat înregistrareaîn scopuri de TVA în termenul prevăzut de lege, indiferent dacăau făcut sau nu obiectul controlului organelor fiscalecompetente, au dreptul să ajusteze în primul decont depus dupăînregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior, în condițiileprevăzute la art. 145—149 din Codul fiscal:a) taxa deductibilă aferentă bunurilor aflate în stoc șiserviciilor neutilizate la data la care persoana respectivă ar fifost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitatînregistrarea în termenul prevăzut de lege;b) taxa deductibilă aferentă activelor corporale fixe, inclusivcelor aflate în curs de execuție, aflate în proprietatea sa la datala care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri detaxă dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut delege, cu condiția, în cazul bunurilor de capital, ca perioada deajustare a deducerii, prevăzută la art. 149 alin. (2) din Codulfiscal, să nu fi expirat;c) taxa deductibilă aferentă achizițiilor de bunuri și serviciiefectuate în perioada cuprinsă între data la care persoanarespectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi
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solicitat în termenul prevăzut de lege înregistrarea și data la carea fost înregistrată.(5) Pentru ajustarea taxei prevăzută la alin. (4), persoanaimpozabilă trebuie să îndeplinească condițiile și formalitățileprevăzute la art. 145—149 din Codul fiscal. Prin excepție de laprevederile art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, factura pentruachiziții de bunuri/servicii efectuate înainte de înregistrarea înscopuri de TVA a persoanei impozabile nu trebuie să conținămențiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVAatribuit persoanei impozabile conform art. 153 din Codul fiscal.(6) Persoanele impozabile care au aplicat regimul specialpentru mici întreprinderi prevăzut la art. 152 din Codul fiscal șicare au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, dacă ulterior înregistrăriirealizează numai operațiuni fără drept de deducere, vor solicitascoaterea din evidență conform art. 153 alin. (11) din Codulfiscal. Dacă, ulterior scoaterii din evidență, aceste persoaneimpozabile vor realiza operațiuni care dau drept de deducere ataxei, vor aplica prevederile art. 152 din Codul fiscal.”47. Punctul 63 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Regimul special pentru agențiile de turismArt. 1521. — (1) În sensul aplicării prezentului articol, prin

agenție de turism se înțelege orice persoană care în numepropriu sau în calitate de agent, intermediază, oferăinformații sau se angajează să furnizeze persoanelor carecălătoresc individual sau în grup, servicii de călătorie, careinclud cazarea la hotel, case de oaspeți, cămine, locuințede vacanță și alte spații folosite pentru cazare, transportulaerian, terestru sau maritim, excursii organizate și alteservicii turistice. Agențiile de turism includ și touroperatorii.(2) În cazul în care o agenție de turism acționează înnume propriu în beneficiul direct al călătorului și utilizeazălivrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de altepersoane, toate operațiunile realizate de agenția de turismîn legătură cu călătoria sunt considerate un serviciu unicprestat de agenție în beneficiul călătorului.(3) Serviciul unic prevăzut la alin. (2) are locul prestării înRomânia, dacă agenția de turism este stabilită sau are unsediu fix în România și serviciul este prestat prin sediul dinRomânia.(4) Baza de impozitare a serviciului unic prevăzut laalin. (2) este constituită din marja de profit, exclusiv taxa,care se determină ca diferență între suma totală care va fiplătită de călător, fără taxă, și costurile agenției de turism,inclusiv taxa, aferente livrărilor de bunuri și prestărilor deservicii în beneficiul direct al călătorului, în cazul în careaceste livrări și prestări sunt realizate de alte persoaneimpozabile.(5) În cazul în care livrările de bunuri și prestările deservicii efectuate în beneficiul direct al clientului suntrealizate în afara Comunității, serviciul unic al agenției deturism este considerat serviciu prestat de un intermediar șieste scutit de taxă. În cazul în care livrările de bunuri șiprestările de servicii efectuate în beneficiul direct alclientului sunt realizate atât în interiorul, cât și în afaraComunității, se consideră ca fiind scutită de taxă numaipartea serviciului unic prestat de agenția de turism aferentăoperațiunilor realizate în afara Comunității.(6) Fără să contravină prevederilor art. 145 alin. (2),agenția de turism nu are dreptul la deducerea saurambursarea taxei facturate de persoanele impozabilepentru livrările de bunuri și prestările de servicii înbeneficiul direct al călătorului și utilizate de agenția deturism pentru furnizarea serviciului unic prevăzut laalin. (2).(7) Agenția de turism poate opta și pentru aplicarearegimului normal de taxă pentru operațiunile prevăzute la

alin. (2), cu următoarele excepții, pentru care esteobligatorie taxarea în regim special:a) când călătorul este o persoană fizică;b) în situația în care serviciile de călătorie cuprind șicomponente pentru care locul operațiunii se consideră cafiind în afara României.(8) Agenția de turism trebuie să țină, în plus față deevidențele care trebuie ținute conform prezentului titlu,orice alte evidențe necesare pentru stabilirea taxei datorateconform prezentului articol.(9) Agențiile de turism nu au dreptul să înscrie taxa înmod distinct în facturi sau în alte documente legale care setransmit călătorului, pentru serviciile unice cărora li seaplică regimul special.(10) Atunci când agenția de turism efectuează atâtoperațiuni supuse regimului normal de taxare, cât șioperațiuni supuse regimului special, aceasta trebuie săpăstreze evidențe contabile separate pentru fiecare tip deoperațiune în parte.(11) Regimul special prevăzut de prezentul articol nu seaplică pentru agențiile de turism care acționează în calitatede intermediar și pentru care sunt aplicabile prevederileart. 137 alin. (3) lit. e) în ceea ce privește baza de impozitare.
Norme metodologice:63. (1) În sensul art. 1521 din Codul fiscal, călătorul poate fio persoană impozabilă, o persoană juridică neimpozabilă șiorice altă persoană neimpozabilă.(2) Regimul special nu se aplică pentru serviciile prestate deagenția de turism exclusiv cu mijloace proprii.(3) În sensul art. 1521 alin. (4) din Codul fiscal, următoriitermeni se definesc astfel:a) suma totală ce va fi plătită de călător reprezintă tot ceeace constituie contrapartidă obținută sau care va fi obținută deagenția de turism din partea călătorului sau de la un terț pentruserviciul unic, inclusiv subvențiile direct legate de acest serviciu,impozitele, taxele, cheltuielile accesorii cum ar fi comisioanele șicheltuielile de asigurare, dar fără a cuprinde sumele prevăzutela art. 137 alin. (3) din Codul fiscal. Dacă elementele folositepentru stabilirea sumei ce va fi plătită de călător sunt exprimateîn valută, cursul de schimb care se aplică este ultimul curs deschimb comunicat de Banca Națională a României sau cursulde schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările,din data întocmirii facturii pentru vânzarea serviciilor, inclusivpentru facturile parțiale sau de avans;b) costurile agenției de turism pentru livrările de bunuri șiprestările de servicii în beneficiul direct al călătorului reprezintăprețul, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, facturat de furnizoriioperațiunilor specifice, precum servicii de transport, hoteliere,catering și alte cheltuieli precum cele cu asigurarea mijloacelorde transport utilizate, taxe pentru viză, diurnă și cazarea pentrușofer, taxele de drum, taxele de parcare, combustibilul, cuexcepția cheltuielilor generale ale agenției de turism care suntincluse în costul serviciului unic. Dacă elementele folosite pentrustabilirea costurilor sunt exprimate în valută, cursul de schimb sedetermină potrivit art. 1391 din Codul fiscal.(4) Pentru a stabili valoarea taxei colectate pentru serviciileunice efectuate într-o perioadă fiscală, agențiile de turism vorține jurnale de vânzări sau, după caz, borderouri de încasări, încare se înregistrează numai totalul de pe documentul devânzare care include taxa. Aceste jurnale, respectiv borderourise vor ține separat de operațiunile pentru care se aplică regimulnormal de taxare. De asemenea, agențiile de turism vor ținejurnale de cumpărări separate în care se vor evidenția achizițiilede bunuri și/sau servicii cuprinse în costurile serviciului unic.Baza de impozitare și valoarea taxei colectate pentru serviciileunice prestate într-o perioadă fiscală vor fi stabilite în bazacalculelor efectuate pentru toate operațiunile supuse regimului
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special de taxare în perioada fiscală respectivă și evidențiatecorespunzător în decontul de taxă. La determinarea bazeiimpozabile nu vor fi luate în considerare sumele încasate înavans pentru care nu pot fi determinate cheltuielile aferente și,de asemenea, nu pot fi scăzute cheltuielile aferente unor livrăride bunuri sau prestări de servicii care nu au fost vândute cătreclient.(5) În sensul art. 1521 alin. (7) coroborat cu art. 129 alin. (2)din Codul fiscal, atunci când agenția de turism aplică regimulnormal de taxare, va refactura fiecare componentă a serviciuluiunic la cota taxei corespunzătoare fiecărei componente în parte.În plus, baza de impozitare a fiecărei componente facturate înregim normal de taxă va cuprinde și marja de profit a agenției deturism.(6) Agențiile de turism acționează în calitate de intermediari,conform art. 1521 alin. (11) din Codul fiscal, pentru serviciileprevăzute la art. 1521 alin. (5) din Codul fiscal, precum și însituația în care acționează în numele și în contul altei persoane,potrivit art. 129 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal și pct. 7 alin. (4).De exemplu, agenția de turism acționează în calitate deintermediar atunci când intermediază operațiuni de asiguraremedicală în folosul călătorilor și acestea nu sunt vânduteîmpreună cu alte servicii turistice.(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, agențiile de turismvor aplica regimul special prevăzut la art. 1521 din Codul fiscalși în cazul când serviciul unic cuprinde și o singură prestare deservicii, cu excepțiile prevăzute la alin. (2) și cu excepția situațieiîn care optează pentru regimul normal de taxă în limiteleart. 1521 alin. (7) din Codul fiscal. În acest sens a fost pronunțatăhotărârea Curții Europene de Justiție în cazul C-163/91 VanGinkel. Totuși pentru transportul de călători agenția de turismpoate aplica regimul normal de taxă, cu excepția situației în caretransportul este vândut împreună cu alte servicii turistice.”48. Punctul 64 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, operede artă, obiecte de colecție și antichitățiArt. 1522. — (1) În sensul prezentului articol:a) operele de artă reprezintă:1. tablouri, colaje și plachete decorative similare, picturiși desene, executate integral de mână, altele decât planurileși desenele de arhitectură, de inginerie și alte planuri șidesene industriale, comerciale, topografice sau similare,originale, executate manual, texte manuscrise, reproducerifotografice pe hârtie sensibilizată și copii carbon obținutedupă planurile, desenele sau textele enumerate mai sus șiarticolele industriale decorate manual (NC cod tarifar 9701);2. gravuri, stampe și litografii, originale vechi saumoderne, care au fost trase direct în alb-negru sau color,ale uneia sau mai multor plăci/planșe executate în întregimemanual de către artist, indiferent de proces sau dematerialul folosit de acesta, fără a include procesemecanice sau fotomecanice (NC cod tarifar 9702 00 00);3. producții originale de artă statuară sau de sculptură,în orice material, numai dacă sunt executate în întregimede către artist; copiile executate de către un alt artist decâtautorul originalului (NC cod tarifar 9703 00 00);4. tapiserii (NC cod tarifar 5805 00 00) și carpete deperete (NC cod tarifar 6304 00 00), executate manual dupămodele originale asigurate de artist, cu condiția să existecel mult 8 copii din fiecare;5. piese individuale de ceramică executate integral decătre artist și semnate de acesta;6. emailuri pe cupru, executate integral manual, în celmult 8 copii numerotate care poartă semnătura artistuluisau denumirea/numele atelierului, cu excepția bijuteriilordin aur sau argint;

7. fotografiile executate de către artist, scoase pe suporthârtie doar de el sau sub supravegherea sa, semnate,numerotate și limitate la 30 de copii, incluzându-se toatedimensiunile și monturile;b) obiectele de colecție reprezintă:1. timbre poștale, timbre fiscale, mărci poștale, plicuri„prima zi”, serii poștale complete și similare, obliterate sauneobliterate, dar care nu au curs, nici destinate să aibă curs(NC cod tarifar 9704 00 00);2. colecții și piese de colecție de zoologie, botanică,mineralogie, anatomie sau care prezintă un interes istoric,arheologic, paleontologic, etnografic sau numismatic(NC cod tarifar 9705 00 00);c) antichitățile sunt obiectele, altele decât operele de artăși obiectele de colecție, cu o vechime mai mare de 100 deani (NC cod tarifar 9706 00 00);d) bunurile second-hand sunt bunurile mobile corporalecare pot fi refolosite în starea în care se află sau dupăefectuarea unor reparații, altele decât operele de artă,obiectele de colecție sau antichitățile, pietrele prețioase șialte bunuri prevăzute în norme;e) persoana impozabilă revânzătoare este persoanaimpozabilă care, în cursul desfășurării activitățiieconomice, achiziționează sau importă bunuri second-handși/sau opere de artă, obiecte de colecție sau antichități înscopul revânzării, indiferent dacă respectiva persoanăimpozabilă acționează în nume propriu sau în numele alteipersoane în cadrul unui contract de comision la cumpăraresau vânzare;f) organizatorul unei vânzări prin licitație publică estepersoana impozabilă care, în desfășurarea activității saleeconomice, oferă bunuri spre vânzare prin licitație publică,în scopul adjudecării acestora de către ofertantul cu prețulcel mai mare;g) marja profitului este diferența dintre prețul de vânzareaplicat de persoana impozabilă revânzătoare și prețul decumpărare, în care:1. prețul de vânzare constituie suma obținută depersoana impozabilă revânzătoare de la cumpărător sau dela un terț, inclusiv subvențiile direct legate de aceastătranzacție, impozitele, obligațiile de plată, taxele și altecheltuieli, cum ar fi cele de comision, ambalare, transport șiasigurare, percepute de persoana impozabilă revânzătoarecumpărătorului, cu excepția reducerilor de preț;2. prețul de cumpărare reprezintă tot ce constituie sumaobținută, conform definiției prețului de vânzare, de furnizor,de la persoana impozabilă revânzătoare;h) regimul special reprezintă reglementările specialeprevăzute de prezentul articol pentru taxarea livrărilor debunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție șiantichități la cota de marjă a profitului.(2) Persoana impozabilă revânzătoare va aplica regimulspecial pentru livrările de bunuri second-hand, opere deartă, obiecte de colecție și antichități, altele decât operelede artă livrate de autorii sau succesorii de drept ai acestora,pentru care există obligația colectării taxei, bunuri pe carele-a achiziționat din interiorul Comunității, de la unul dintreurmătorii furnizori:a) o persoană neimpozabilă;b) o persoană impozabilă, în măsura în care livrareaefectuată de respectiva persoană impozabilă este scutităde taxă, conform art. 141 alin. (2) lit. g);c) o întreprindere mică, în măsura în care achizițiarespectivă se referă la bunuri de capital;d) o persoană impozabilă revânzătoare, în măsura încare livrarea de către aceasta a fost supusă taxei în regimspecial.
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(3) În condițiile stabilite prin norme, persoana impozabilărevânzătoare poate opta pentru aplicarea regimului specialpentru livrarea următoarelor bunuri:a) opere de artă, obiecte de colecție sau antichități pecare le-a importat;b) opere de artă achiziționate de persoana impozabilărevânzătoare de la autorii acestora sau de la succesorii îndrept ai acestora, pentru care există obligația colectăriitaxei.(4) În cazul livrărilor prevăzute la alin. (2) și (3), pentrucare se exercită opțiunea prevăzută la alin. (3), baza deimpozitare este marja profitului, determinată conformalin. (1) lit. g), exclusiv valoarea taxei aferente. Prinexcepție, pentru livrările de opere de artă, obiecte decolecție sau antichități importate direct de persoanaimpozabilă revânzătoare, conform alin. (3), prețul decumpărare pentru calculul marjei de profit este constituitdin baza de impozitare la import, stabilită conform art. 139,plus taxa datorată sau achitată la import.(5) Orice livrare de bunuri second-hand, opere de artă,obiecte de colecție sau antichități, efectuată în regimspecial, este scutită de taxă, în condițiile art. 143 alin. (1)lit. a), b), h)—m) și o).(6) Persoana impozabilă revânzătoare nu are dreptul ladeducerea taxei datorate sau achitate pentru bunurileprevăzute la alin. (2) și (3), în măsura în care livrarea acestorbunuri se taxează în regim special.(7) Persoana impozabilă revânzătoare poate aplicaregimul normal de taxare pentru orice livrare eligibilăpentru aplicarea regimului special, inclusiv pentru livrărilede bunuri pentru care se poate exercita opțiunea de aplicarea regimului special prevăzut la alin. (3).(8) În cazul în care persoana impozabilă revânzătoareaplică regimul normal de taxare pentru bunurile pentru careputea opta să aplice regimul special prevăzut la alin. (3),persoana respectivă va avea dreptul de deducere a taxeidatorate sau achitate pentru:a) importul de opere de artă, obiecte de colecție sauantichități;b) pentru opere de artă achiziționate de la autoriiacestora sau succesorii în drept ai acestora.(9) Dreptul de deducere prevăzut la alin. (8) ia naștere ladata la care este exigibilă taxa colectată aferentă livrăriipentru care persoana impozabilă revânzătoare opteazăpentru regimul normal de taxă.(10) Persoanele impozabile nu au dreptul la deducereataxei datorate sau achitate pentru bunuri care au fost sauurmează să fie achiziționate de la persoana impozabilărevânzătoare, în măsura în care livrarea acestor bunuri decătre persoana impozabilă revânzătoare este supusăregimului special.(11) Regimul special nu se aplică pentru:a) livrările efectuate de o persoană impozabilărevânzătoare pentru bunurile achiziționate în interiorulComunității de la persoane care au beneficiat de scutire detaxă, conform art. 142 alin. (1) lit. a) și e)—g) și art. 143alin. (1) lit. h)—m), la cumpărare, la achizițiaintracomunitară sau la importul de astfel de bunuri ori careau beneficiat de rambursarea taxei;b) livrarea intracomunitară de către o persoanăimpozabilă revânzătoare de mijloace de transport noiscutite de taxă, conform art. 143 alin. (2) lit. b).(12) Persoana impozabilă revânzătoare nu are dreptul săînscrie taxa aferentă livrărilor de bunuri supuse regimuluispecial, în mod distinct, în facturile emise clienților.

(13) În condițiile stabilite prin norme, persoanaimpozabilă revânzătoare care aplică regimul special trebuiesă îndeplinească următoarele obligații:a) să stabilească taxa colectată în cadrul regimuluispecial pentru fiecare perioadă fiscală în care trebuie sădepună decontul de taxă, conform art. 1561 și 1562;b) să țină evidența operațiunilor pentru care se aplicăregimul special.(14) În condițiile stabilite prin norme, persoanaimpozabilă revânzătoare care efectuează atât operațiunisupuse regimului normal de taxă, cât și regimului special,trebuie să îndeplinească următoarele obligații:a) să țină evidențe separate pentru operațiunile supusefiecărui regim;b) să stabilească taxa colectată în cadrul regimuluispecial pentru fiecare perioadă fiscală în care trebuie sădepună decontul de taxă, conform art. 1561 și 1562.(15) Dispozițiile alin. (1)—(14) se aplică și vânzărilor prinlicitație publică efectuate de persoanele impozabilerevânzătoare care acționează ca organizatori de vânzăriprin licitație publică în condițiile stabilite prin norme.
Norme metodologice:64. (1) În sensul art. 1522 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal,bunurile second-hand includ orice obiecte vechi care mai pot fiutilizate «ca atare» sau în urma unor reparații. Bunurile second-hand includ de asemenea și obiectele vechi care sunt executatedin metale prețioase și pietre prețioase sau semiprețioase, cumar fi bijuteriile (clasice și fantezie, obiectele de aurărie șiargintărie și toate celelalte obiecte vechi, inclusiv uneltele,integral sau parțial formate din aur, argint, platină, pietreprețioase și/sau perle, indiferent de gradul de puritate ametalelor și pietrelor prețioase).(2) Nu sunt considerate bunuri second-hand în sensulart. 1522 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal:a) aurul, argintul și platina ce pot fi folosite ca materie primăpentru producerea altor bunuri, fie pure, fie în aliaj cu alte metaleși prezentate sub formă de bare, plachete, lingouri, pulbere,foițe, folie, tuburi, sârmă sau în orice alt mod;b) aurul de investiții conform definiției prevăzute la art. 1523alin. (1) din Codul fiscal;c) monedele din argint sau platină care nu constituie obiectede colecție în sensul art. 1522 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;d) reziduuri de obiecte vechi formate din metale prețioaserecuperate în scopul topirii și refolosirii ca materii prime;e) pietrele prețioase și semiprețioase și perlele, indiferentdacă sunt sau nu tăiate, sparte în lungul fibrei, gradate saușlefuite însă nu pe fir, montate sau fixate, ce pot fi utilizate pentruproducerea de bijuterii clasice și fantezie, obiecte de aurărie șiargintărie și similare;f) bunurile vechi reparate sau restaurate astfel încât nu sepot deosebi de bunuri noi similare;g) bunurile vechi care au suferit înainte de revânzare o astfelde transformare încât la revânzare nu mai este posibilă nicioidentificare cu bunul în starea inițială de la data achiziției;h) bunurile care se consumă la prima utilizare;i) bunurile ce nu mai pot fi refolosite în niciun fel.(3) Opțiunea prevăzută la art. 1522 alin. (3) din Codul fiscal:a) se exercită pentru toate categoriile de bunuri prevăzute larespectivul alineat;b) se notifică organului fiscal competent și rămâne în vigoarepână la data de 31 decembrie a celui de-al doilea ancalendaristic următor exercitării opțiunii.(4) În scopul aplicării art. 1522 alin. (13) și (14) din Codulfiscal:a) baza de impozitare pentru livrările de bunuri cărora li seaplică aceeași cotă de taxă este diferența dintre totalul marjei de
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profit realizate de persoana impozabilă revânzătoare și valoareataxei aferente marjei respective;b) totalul marjei profitului pentru o perioadă fiscală, alta decâtultima perioadă fiscală a anului calendaristic, va fi egal cudiferența dintre:1. suma totală, egală cu prețurile de vânzare totale stabiliteconform art. 1522 alin. (1) lit. g) pct. 1 din Codul fiscal, a livrărilorde bunuri supuse regimului special efectuate de persoanaimpozabilă revânzătoare în acea perioadă; și2. suma totală, egală cu prețurile de cumpărare totalestabilite conform art. 1522 alin. (1) lit. g) pct. 2 din Codul fiscal,a achizițiilor de bunuri prevăzute la art. 1522 alin. (2) și (3) dinCodul fiscal, efectuate de persoana impozabilă revânzătoare înacea perioadă;c) totalul marjei profitului pentru ultima perioadă fiscală aanului calendaristic va fi egal cu diferența dintre:1. suma totală, egală cu prețurile de vânzare totale stabiliteconform art. 1522 alin. (1) lit. g) pct. 1 din Codul fiscal, a livrărilorde bunuri supuse regimului special efectuate de persoanaimpozabilă revânzătoare în acea perioadă; și2. suma totală, egală cu prețurile de cumpărare totalestabilite conform art. 1522 alin. (1) lit. g) pct. 2 din Codul fiscal,a achizițiilor de bunuri prevăzute la art. 1522 alin. (2) și (3) dinCodul fiscal, efectuate de persoana impozabilă revânzătoare înregim special în anul respectiv, plus valoarea totală a bunuriloraflate în stoc la începutul anului calendaristic, minus valoareatotală a bunurilor aflate în stoc la sfârșitul anului calendaristic,plus valoarea marjelor de profit, pozitive sau negative, dejadeclarate pentru perioadele fiscale anterioare ale anuluirespectiv.(5) În cazul în care totalul marjei profitului pentru o perioadăfiscală, alta decât ultima perioadă fiscală a anului calendaristic,este negativă, marja se reportează pe perioada fiscalăurmătoare prin înregistrarea acestei marje negative ca atare înjurnalul special prevăzut la alin. (7).(6) În cazul în care totalul marjei profitului pentru ultimaperioadă fiscală a anului calendaristic este negativă, marja nupoate fi reportată pentru anul calendaristic următor.(7) În scopul aplicării art. 1522 alin. (13) și (14) din Codulfiscal, persoana impozabilă revânzătoare va îndepliniurmătoarele obligații:a) va ține un jurnal special de cumpărări în care se înscriutoate bunurile supuse regimului special;b) va ține un jurnal special de vânzări în care se înscriu toatebunurile livrate în regim special;c) va ține un registru comparativ care permite să sestabilească, la finele fiecărei perioade fiscale, alta decât ultimaperioadă fiscală a anului calendaristic, totalul bazei deimpozitare pentru livrările efectuate în respectiva perioadăfiscală și, după caz, taxa colectată;d) va ține evidența separată pentru stocurile de bunurisupuse regimului special;e) va emite o factură prin autofacturare către fiecare furnizorde la care achiziționează bunuri supuse regimului special și carenu este obligat să emită o factură. La factură se anexeazădeclarația furnizorului care confirmă că acesta nu a beneficiatde nicio scutire sau rambursare a taxei pentru cumpărarea,importul sau achiziția intracomunitară de bunuri livrate depersoana impozabilă revânzătoare. Factura emisă prinautofacturare trebuie să cuprindă următoarele informații:1. numărul de ordine și data emiterii facturii;2. data achiziției și numărul cu care a fost înregistrată înjurnalul special de cumpărări prevăzut la lit. a) sau data primiriibunurilor;3. numele și adresa părților;4. codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoaneiimpozabile revânzătoare;

5. descrierea și cantitatea de bunuri cumpărate sau primite;6. prețul de cumpărare, care se înscrie în factură lamomentul cumpărării pentru bunurile în regim de consignație.(8) O întreprindere mică care livrează bunuri unei persoaneimpozabile revânzătoare, conform art. 1522 alin. (2) lit. c) dinCodul fiscal, va menționa în factura emisă că livrarea în cauzăse referă la bunurile prevăzute la art. 1522 alin. (1) lit. a)—d) dinCodul fiscal și că aceste bunuri au fost utilizate de întreprindereamică ca active corporale fixe, așa cum sunt acestea definite laart. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal.(9) În scopul aplicării art. 1522 alin. (15) din Codul fiscal, bazade impozitare pentru livrările de bunuri second-hand, opere deartă, obiecte de colecție sau antichități, efectuate de unorganizator de vânzări prin licitație publică, acționând în numepropriu în cadrul unui contract de comision la vânzare în contulpersoanei prevăzute la art. 1522 alin. (2) lit. a)—d) din Codulfiscal, este constituită din suma totală facturată conformalin. (11) cumpărătorului de către organizatorul vânzării prinlicitație publică, din care se scad următoarele:1. suma netă de plată sau plătită de organizatorul vânzăriiprin licitație publică comitentului său, stabilită conform alin. (10);și 2. suma taxei colectate de organizatorul vânzării prin licitațiepublică pentru livrarea sa.(10) Suma netă de plată sau plătită de organizatorul vânzăriiprin licitație publică comitentului său va fi egală cu diferențadintre:a) prețul bunurilor la licitația publică; șib) valoarea comisionului, inclusiv taxa aferentă, obținut saucare va fi obținut de organizatorul vânzării prin licitație publică dela comitentul său, în cadrul contractului de comision la vânzare.(11) Organizatorul vânzării prin licitație publică trebuie săemită cumpărătorului o factură sau, după caz, bonurile fiscaleemise conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999privind obligația agenților economici de a utiliza aparate demarcat electronice fiscale, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare, care nu trebuie să menționeze separatvaloarea taxei, dar care trebuie să menționeze următoareleinformații:a) prețul bunurilor vândute la licitație;b) impozitele, taxele și alte sume de plată;c) cheltuielile accesorii cum ar fi comisionul, cheltuielile deambalare, transport și asigurare, percepute de organizator dela cumpărătorul de bunuri.(12) Organizatorul vânzării prin licitație publică căruia i-aufost transmise bunuri în cadrul unui contract de comision lavânzare trebuie să emită un document către comitentul său,care trebuie să indice valoarea tranzacției, adică prețul bunurilorla licitație, fără a cuprinde valoarea comisionului obținut sau ceva fi obținut de la comitent și pe baza căreia comitentul, atuncicând este persoană impozabilă, trebuie să emită facturaorganizatorului vânzării prin licitație publică conform art. 155alin. (1) din Codul fiscal, sau care va servi drept factură pentruorice alte persoane decât cele impozabile înregistrate conformart. 153 din Codul fiscal.(13) Organizatorii de vânzări prin licitație publică carelivrează bunuri în condițiile prevăzute la alin. (9) trebuie săevidențieze în conturile de terți (Debitori/Creditori diverși)sumele obținute sau ce vor fi obținute de la cumpărătorul debunuri și suma plătită sau de plată vânzătorului de bunuri.Aceste sume trebuie justificate corespunzător cu documente.(14) Livrarea de bunuri către o persoană impozabilă careeste organizator de vânzări prin licitație publică va fi consideratăca fiind efectuată când vânzarea respectivelor bunuri prinlicitație publică este efectuată. Prin excepție, în situația în careo licitație publică are loc pe parcursul mai multor zile, livrarea
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tuturor bunurilor vândute pe parcursul acelei licitații publice seconsideră a fi efectuată în ultima zi a licitației în cauză.”49. Punctul 66 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVAArt. 153. — (1) Persoana impozabilă care are sediulactivității economice în România și realizează sauintenționează să realizeze o activitate economică ce implicăoperațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoareaadăugată cu drept de deducere trebuie să soliciteînregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent,denumită în continuare înregistrare normală în scopuri de

taxă, după cum urmează:a) înainte de realizarea unor astfel de operațiuni, înurmătoarele cazuri:1. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afacericare atinge sau depășește plafonul de scutire prevăzut laart. 152 alin. (1), cu privire la regimul special de scutirepentru întreprinderile mici;2. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceriinferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1),dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;b) dacă în cursul unui an calendaristic atinge saudepășește plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1),în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care a atins sau adepășit acest plafon;c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui ancalendaristic este inferioară plafonului de scutire prevăzutla art. 152 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimuluinormal de taxă;d) dacă efectuează operațiuni scutite de taxă și opteazăpentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3).(2) Persoana impozabilă care are sediul activitățiieconomice în afara României, dar este stabilită în Româniaprintr-un sediu fix conform art. 1251 alin. (2) lit. b), esteobligată să solicite înregistrarea în scopuri de TVA înRomânia, astfel:a) înaintea primirii serviciilor, în situația în care urmeazăsă primească pentru sediul fix din România servicii pentrucare este obligată la plata taxei în România conform art. 150alin. (2), dacă serviciile sunt prestate de o persoanăimpozabilă care este stabilită în sensul art. 1251 alin. (2) înalt stat membru;b) înainte de prestarea serviciilor, în situația în careurmează să presteze serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2)de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoanăimpozabilă stabilită în sensul art. 1251 alin. (2) în alt statmembru care are obligația de a plăti TVA în alt stat membru,conform echivalentului din legislația statului membrurespectiv al art. 150 alin. (2);c) înainte de realizarea unor activități economice de larespectivul sediu fix în condițiile stabilite la art. 1251 alin. (2)lit. b) și c) care implică:1. livrări de bunuri taxabile și/sau scutite cu drept dededucere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVAconform art. 143 alin. (2);2. prestări de servicii taxabile și/sau scutite de taxa pevaloarea adăugată cu drept de deducere, altele decât celeprevăzute la lit. a) și b);3. operațiuni scutite de taxă și optează pentru taxareaacestora, conform art. 141 alin. (3);4. achiziții intracomunitare de bunuri taxabile.(3) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoaneitratate ca persoană impozabilă numai pentru că efectueazăocazional livrări intracomunitare de mijloace de transportnoi.

(4) O persoană impozabilă care nu este stabilită înRomânia conform art. 1251 alin. (2), și nici înregistrată înscopuri de TVA în România conform art. 153, va solicitaînregistrarea în scopuri de TVA la organele fiscalecompetente pentru operațiuni realizate pe teritoriulRomâniei care dau drept de deducere a taxei, înainte deefectuarea respectivelor operațiuni, cu excepția situațiilorîn care persoana obligată la plata taxei este beneficiarul,conform art. 150 alin. (2)—(6). Nu sunt obligate să seînregistreze în România conform acestui articol persoanelestabilite în afara Comunității care efectuează serviciielectronice către persoane neimpozabile din România șicare sunt înregistrate într-un alt stat membru, conformregimului special pentru servicii electronice, pentru toateserviciile electronice prestate în Comunitate.(5) Va solicita înregistrarea în scopuri de TVA conformacestui articol, înainte de realizarea operațiunilor, persoanaimpozabilă nestabilită în România și neînregistrată înscopuri de TVA în România, care intenționează:a) să efectueze o achiziție intracomunitară de bunuripentru care este obligată la plata taxei conform art. 151; saub) să efectueze o livrare intracomunitară de bunuriscutită de taxă.(6) Persoana impozabilă stabilită în Comunitate, dar nuîn România, care are obligația să se înregistreze în scopuride TVA în România, poate, în condițiile stabilite prin norme,să își îndeplinească această obligație prin desemnarea unuireprezentant fiscal. Persoana impozabilă nestabilită înComunitate care are obligația să se înregistreze în scopuride TVA în România este obligată, în condițiile stabilite prinnorme, să se înregistreze prin desemnarea unuireprezentant fiscal.(7) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuride TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care,în conformitate cu prevederile prezentului titlu, suntobligate să solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4)sau (5).(8) În cazul în care o persoană este obligată să seînregistreze în scopuri de TVA, în conformitate cuprevederile alin. (1), (2), (4) sau (5), și nu solicităînregistrarea, organele fiscale competente vor înregistrapersoana respectivă din oficiu.(9) Organele fiscale competente pot anula înregistrareaunei persoane în scopuri de TVA, conform prezentuluiarticol, dacă, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoananu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptulsă solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conformprezentului articol. De asemenea, organele fiscalecompetente pot anula din oficiu înregistrarea unei persoaneîn scopuri de TVA, conform prezentului articol, în cazulpersoanelor impozabile care figurează în listacontribuabililor declarați inactivi potrivit art. 11, precum șia persoanelor impozabile în inactivitate temporară, înscrisăîn Registrul Comerțului, potrivit legii. Procedura descoatere din evidență este stabilită prin normeleprocedurale în vigoare. După anularea înregistrării înscopuri de TVA persoanele impozabile pot solicitaînregistrarea în scopuri de TVA numai dacă înceteazăsituația care a condus la scoaterea din evidență.(10) Persoana înregistrată conform prezentului articol vaanunța în scris organele fiscale competente cu privire lamodificările informațiilor declarate în cererea deînregistrare sau furnizate prin altă metodă organului fiscalcompetent, în legătură cu înregistrarea sa, sau care apar încertificatul de înregistrare în termen de 15 zile de laproducerea oricăruia dintre aceste evenimente.
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(11) În cazul încetării desfășurării de operațiuni care daudrept de deducere a taxei sau în cazul încetării activitățiisale economice, orice persoană înregistrată conformprezentului articol va anunța în scris organele fiscalecompetente în termen de 15 zile de la producerea oricăruiadintre aceste evenimente în scopul scoaterii din evidențapersoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Prin normeprocedurale se stabilesc data de la care are loc scoatereadin evidență și procedura aplicabilă.
Norme metodologice:66. (1) În cazul în care o persoană este obligată să soliciteînregistrarea în condițiile art. 153 alin. (1), (2), (4) sau (5) dinCodul fiscal, înregistrarea respectivei persoane se va consideravalabilă începând cu:a) data comunicării certificatului de înregistrare, în cazurileprevăzute la art. 153 alin. (1) lit. a), alin. (2), (4) și (5) din Codulfiscal;b) prima zi a lunii următoare celei în care persoanaimpozabilă optează pentru aplicarea regimului normal de taxă încazurile prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. c) și d) din Codul fiscal;c) prima zi a lunii următoare celei în care persoanaimpozabilă solicită înregistrarea în cazurile prevăzute la art. 153alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;d) prima zi a lunii următoare celei în care s-a comunicatpersoanei impozabile actul administrativ de înregistrare, în cazulprevăzut la art. 153 alin. (8) din Codul fiscal.(2) În aplicarea art. 153 alin. (1) din Codul fiscal, activitateaeconomică se consideră ca fiind începută din momentul în careo persoană intenționează să efectueze o astfel de activitate.Intenția persoanei trebuie apreciată în baza elementelorobiective, de exemplu, faptul că aceasta începe să angajezecosturi și/sau să facă investiții pregătitoare necesare inițierii uneiactivități economice.(3) Instituțiilor publice care solicită înregistrarea în scopuri deTVA sau sunt înregistrate din oficiu, conform art. 153 alin. (8) dinCodul fiscal, li se va atribui un cod de înregistrare în scopuri deTVA numai pentru partea din structura/activitatea pentru care aucalitatea de persoană impozabilă, în conformitate cu prevederileart. 127 din Codul fiscal, în timp ce pentru activitățile pentru carenu au calitatea de persoană impozabilă, respectiv pentru parteadin structură prin care desfășoară numai activități în calitate deautoritate publică, li se va atribui un cod de înregistrare fiscalădistinct. Instituțiilor publice care desfășoară numai activitățipentru care au calitatea de persoană impozabilă, respectivoperațiuni taxabile, scutite fără drept de deducere conformart. 141 din Codul fiscal sau scutite cu drept de deducereconform art. 143, 144, 1441 din Codul fiscal, și solicităînregistrarea în scopuri de TVA, sau sunt înregistrate din oficiu,conform art. 153 alin. (8) din Codul fiscal, li se va atribui unsingur cod de înregistrare în scopuri de TVA. După atribuireacodului de înregistrare în scopuri de TVA, acesta va fi valabilpentru orice alte operațiuni taxabile, scutite cu sau fără drept dededucere, pe care le va realiza ulterior. Orice instituție publicăcăreia i s-a atribuit un cod de înregistrare în scopuri de TVAconform art. 153 din Codul fiscal, va fi considerată persoanăimpozabilă conform art. 133 alin. (1) din Codul fiscal, dar numaiîn ceea ce privește stabilirea locului prestării serviciilor conformart. 133 din Codul fiscal.(4) Persoana impozabilă care are sediul activității economiceîn România și care are pe teritoriul României sucursale și altesedii secundare, fără personalitate juridică, va fi identificatăprintr-un singur cod de înregistrare în scopuri de taxă conformart. 153 din Codul fiscal.(5) Persoana impozabilă care are sediul activității economiceîn afara României și este stabilită în România printr-unul saumai multe sedii fixe fără personalitate juridică, conform art. 1251alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, va fi identificată printr-un singur

cod de înregistrare în scopuri de taxă conform art. 153 din Codulfiscal. În acest scop persoana impozabilă care are sediulactivității economice în afara României va desemna unul dinsediile fixe aflate pe teritoriul României care să depună decontulde taxă și să fie responsabil pentru toate obligațiile în scopuride TVA, conform acestui titlu, ale tuturor sediilor fixe stabilite înRomânia ale persoanei impozabile. Sediul fix este întotdeaunao structură fără personalitate juridică și poate fi, de exemplu, osucursală, un birou de vânzări, un depozit, care trebuie săîndeplinească condițiile prevăzute la art. 1251 alin. (2) lit. b) dinCodul fiscal.(6) Persoana impozabilă care are sediul activității economiceîn afara României și nu este stabilită prin sediul/sedii fixe înRomânia este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA înRomânia pentru operațiunile prevăzute la art. 153 alin. (4) și (5)din Codul fiscal. În cazul operațiunilor prevăzute la art. 153alin. (4) din Codul fiscal, organul fiscal competent nu vaînregistra în scopuri de TVA persoana impozabilă nestabilită înRomânia dacă urmează să realizeze în România numaioperațiuni pentru care potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)—(6)din Codul fiscal beneficiarul este persoana obligată la plata TVA.În scopul înregistrării persoana impozabilă nestabilită înRomânia trebuie să furnizeze o declarație pe propria răspundereorganului fiscal competent în care să menționeze că va realizaîn România operațiuni taxabile pentru care este persoanaobligată la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscalși/sau că urmează să desfășoare operațiuni scutite cu drept dededucere, cu excepția serviciilor de transport și a serviciilorauxiliare acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)—f),h)—m), art. 144 alin. (1) lit. c) și art. 1441 din Codul fiscal pentrucare înregistrarea este opțională. Pe lângă declarația pe propriarăspundere vor fi prezentate contractele sau comenzile din carerezultă aceste informații. În cazul în care persoana impozabilănestabilită în România solicită înregistrarea conform art. 153alin. (5) din Codul fiscal, va trebui să prezintecontractele/comenzile în baza cărora urmează să efectuezelivrări și/sau achiziții intracomunitare care au locul în România.(7) Persoana impozabilă nestabilită în România se vaînregistra la autoritatea fiscală competentă, după cum urmează:a) fie direct, fie prin desemnarea unui reprezentant fiscal,dacă persoana este stabilită în spațiul comunitar. În cazulînregistrării directe, această persoană va declara adresa dinRomânia la care pot fi examinate toate evidențele șidocumentele ce trebuie păstrate în conformitate cu prevederileacestui titlu;b) prin desemnarea unui reprezentant fiscal, dacă persoananu este stabilită în spațiul comunitar.(8) Dacă ulterior înregistrării directe în scopuri de taxăconform alin. (7) lit. a), persoana impozabilă nestabilită înRomânia va fi stabilită în România printr-un sediu fix, inclusiv osucursală, organele fiscale competente nu vor atribui un alt codde înregistrare în scopuri de taxă, fiind păstrat codul deînregistrare în scopuri de taxă acordat inițial.(9) În cazul persoanelor impozabile care au sediul activitățiieconomice în afara României și care se înregistrează în scopuride taxă conform art. 153 alin. (2) prin sedii fixe, altele decâtsucursalele, și ulterior vor înființa sucursale în România,organele fiscale competente nu vor atribui un alt cod deînregistrare în scopuri de taxă, fiind păstrat codul de înregistrareîn scopuri de taxă acordat inițial.(10) Orice persoană impozabilă înregistrată în scopuri deTVA și care ulterior înregistrării respective desfășoară exclusivoperațiuni ce nu dau dreptul la deducere va solicita anulareaînregistrării în termen de 15 zile de la încheierea lunii în care sedesfășoară exclusiv operațiuni fără drept de deducere. Dovadafaptului că persoana nu mai realizează operațiuni cu drept dededucere trebuie să rezulte din obiectul de activitate și, după
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caz, din declarația pe propria răspundere dată de împuternicitullegal al persoanei impozabile în cazul operațiunilor scutitepentru care persoana impozabilă poate opta pentru taxareconform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.(11) Anularea înregistrării în scopuri de TVA se va efectua înprima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă asolicitat anularea înregistrării conform art. 153 alin. (11) dinCodul fiscal sau înregistrarea este anulată în condițiile art. 153alin. (9) din Codul fiscal.(12) Orice persoană impozabilă înregistrată în scopuri deTVA și care își încetează activitatea economică va solicitaanularea înregistrării în scopuri de TVA în termen de 15 zile dela data documentelor ce evidențiază acest fapt. Persoaneleimpozabile care s-au înregistrat în România conform art. 153alin. (5) din Codul fiscal pot solicita anularea înregistrării înscopuri de TVA în cazul în care nu mai realizează achiziții saulivrări intracomunitare în România pentru care sunt obligate laplata taxei în România conform art. 151 din Codul fiscal.Persoanele impozabile care s-au înregistrat în România conformart. 153 alin. (4) din Codul fiscal pot solicita anularea înregistrăriiîn scopuri de TVA în cazul în care nu mai realizează livrări debunuri/prestări de servicii în România pentru care sunt obligatela plata taxei în România conform art. 150 alin. (1) din Codulfiscal. Anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă dinprima zi a lunii următoare celei în care s-a depus declarația deîncetare a activității.(13) În situația în care art. 153 prevede că persoanaimpozabilă trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVAanticipat, respectiv înainte de realizarea unei operațiuni, daraceastă obligație este îndeplinită ulterior, organele fiscale vorînregistra persoana respectivă atunci când aceasta solicităînregistrarea, dacă între timp nu a fost înregistrată din oficiu.Pentru neînregistrarea anticipată prevăzută de lege, organelefiscale vor stabili consecințele acesteia în conformitate cuprevederile prezentului titlu, precum și ale Codului de procedurăfiscală.(14) Organele fiscale competente vor înregistra din oficiupersoanele impozabile obligate să se înregistreze în scopuri deTVA, în conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1), (2), (4) sau(5), și care nu solicită înregistrarea, indiferent dacă suntpersoane care au sediul activității economice în România, unsediu fix în România sau sunt nestabilite în România.”50. După punctul 66 se introduce un nou punct,punctul 661, cu următorul cuprins:„661. (1) Desemnarea reprezentantului fiscal se face pe bazăde cerere depusă de persoana impozabilă nestabilită înRomânia la organul fiscal competent la care reprezentantulpropus este înregistrat în scopuri de TVA. Cererea trebuieînsoțită de:a) declarația de începere a activității, care va cuprinde: data,volumul și natura activității pe care o va desfășura în România.Ulterior începerii activității, volumul și natura activității pot fimodificate potrivit prevederilor contractuale, aceste modificăriurmând a fi comunicate și organului fiscal competent la carereprezentantul fiscal este înregistrat ca plătitor de impozite șitaxe, conform art. 153 din Codul fiscal;b) copie de pe actul de constituire în străinătate al persoaneiimpozabile nestabilite în România;c) acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant fiscal,prin care aceasta se angajează să îndeplinească obligațiile ceîi revin conform legii și în care aceasta trebuie să precizezenatura operațiunilor și valoarea estimată a acestora.(2) Nu se admite decât un singur reprezentant fiscal pentruansamblul operațiunilor desfășurate în România de persoanaimpozabilă nestabilită în România. Nu se admite coexistențamai multor reprezentanți fiscali cu angajamente limitate. Pot fidesemnate ca reprezentanți fiscali orice persoane impozabile

stabilite în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a) din Codulfiscal, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codulfiscal.(3) Organul fiscal competent verifică îndeplinirea condițiilorprevăzute la alin. (1) și (2) și, în termen de cel mult 30 de zile dela data primirii cererii, comunică decizia luată atât persoaneiimpozabile nestabilite în România, cât și persoanei propuse careprezentant fiscal de aceasta. În cazul acceptării cererii,concomitent cu transmiterea deciziei de aprobare se indică șicodul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantuluifiscal ca mandatar al persoanei impozabile, care trebuie să fiediferit de codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit pentruactivitatea proprie a acestuia. În cazul respingerii cererii, deciziase comunică ambelor părți, cu motivarea refuzului.(4) Reprezentantul fiscal, după ce a fost acceptat de organulfiscal competent, este angajat, din punctul de vedere aldrepturilor și obligațiilor privind taxa pe valoarea adăugată,pentru toate operațiunile efectuate în România de persoanaimpozabilă nestabilită în România atât timp cât dureazămandatul său. În situația în care mandatul reprezentantului fiscalîncetează înainte de sfârșitul perioadei în care, potrivit legii,persoana impozabilă nestabilită în România ar avea obligațiaplății taxei pe valoarea adăugată în România, aceasta esteobligată fie să prelungească mandatul reprezentantului fiscal,fie să mandateze alt reprezentant fiscal pe perioada rămasă sausă se înregistreze conform art. 153 alin. (4) sau art. 153 alin. (5)din Codul fiscal, dacă este o persoană impozabilă stabilită înComunitate. Operațiunile efectuate de reprezentantul fiscal înnumele persoanei impozabile nestabilite în România nu seevidențiază în contabilitatea proprie a persoanei desemnate careprezentant fiscal. Prevederile art. 152 din Codul fiscal, cuprivire la întreprinderile mici, nu sunt aplicabile persoanelorimpozabile nestabilite în România.(5) Reprezentantul fiscal poate să renunțe la angajamentulasumat printr-o cerere adresată organului fiscal competent. Încerere trebuie să precizeze ultimul decont de taxă pe valoareaadăugată pe care îl va depune în această calitate și să propunăo dată ulterioară depunerii cererii când va lua sfârșit mandatulsău. De asemenea, este obligat să precizeze dacă renunțareala mandat se datorează încetării activității în România apersoanei impozabile nestabilite în România sau se datoreazăînregistrării directe în România, fără reprezentant fiscal, apersoanei impozabile stabilite în Comunitate pe care oreprezintă.(6) În cazul în care persoana impozabilă nestabilită înRomânia își continuă activitatea economică în România, cerereapoate fi acceptată numai dacă persoana impozabilă nestabilităîn România a întocmit toate formalitățile necesare desemnăriiunui alt reprezentant fiscal, iar acest nou reprezentant fiscal afost acceptat ca atare de către organul fiscal competent sau,după caz, în situația în care persoana impozabilă, dacă estestabilită în Comunitate, optează să se înregistreze în Româniafără să desemneze un reprezentant fiscal.(7) Persoana impozabilă nestabilită în România poatemandata reprezentantul fiscal să emită factura destinatăbeneficiarului său. Persoana impozabilă nestabilită în Româniasau, după caz, reprezentantul fiscal emite factura pentru livrărilede bunuri și/sau prestările de servicii efectuate de persoanaimpozabilă nestabilită în România, aplicând regimul de taxăcorespunzător operațiunilor respective, pe care o transmitebeneficiarului. Prezentele norme metodologice nu instituieobligații privind moneda în care se fac decontările sau privindmodalitatea în care se realizează decontările, respectiv prinreprezentantul fiscal sau direct între persoana impozabilănestabilită în România și clienții/furnizorii acesteia.(8) Factura emisă de persoana impozabilă nestabilită înRomânia trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 155
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alin. (5) din Codul fiscal, inclusiv denumirea/numele, adresa șicodul de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 alereprezentantului fiscal.(9) Reprezentantul fiscal depune decontul de taxă prevăzutla art. 1562 pentru operațiunile desfășurate în România depersoana impozabilă nestabilită în România pe care oreprezintă, în care include și facturile emise de persoanaimpozabilă nestabilită în România sub codul de înregistrare înscopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal conform art. 153din Codul fiscal. În situația în care reprezentantul fiscal estemandatat de mai multe persoane impozabile stabilite înstrăinătate, trebuie să depună câte un decont de taxă pentrufiecare persoană impozabilă nestabilită în România pe care oreprezintă. Nu este permis reprezentantului fiscal să evidențiezeîn decontul de taxă depus pentru activitatea proprie, pentru careeste înregistrat în scopuri de TVA, operațiunile desfășurate înnumele persoanei impozabile nestabilite în România, pentrucare depune un decont de taxă separat.(10) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxeiaferente achizițiilor efectuate în numele persoanei impozabilenestabilite în România, reprezentantul fiscal trebuie să deținădocumentele prevăzute de lege.(11) Orice persoană stabilită printr-un sediu fix în România,conform prevederilor art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, numai poate să își desemneze un reprezentant fiscal în România.Această persoană se înregistrează în scopuri de TVA conformart. 153 din Codul fiscal la organul fiscal competent.(12) Dacă ulterior desemnării unui reprezentant fiscalpersoana impozabilă nestabilită în România va avea unul saumai multe sedii fixe pe teritoriul României în conformitate cuprevederile art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, codul deînregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal estepreluat de persoana impozabilă care devine înregistrată înscopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, ca persoanăstabilită în România. Suma negativă de taxă sau taxa de platădin ultimul decont de taxă depus de reprezentantul fiscal estepreluată de persoana impozabilă care a devenit stabilită înRomânia. Din punct de vedere al taxei operațiunile realizate prinreprezentant fiscal sunt operațiuni aparținând persoaneiimpozabile care inițial nu a fost stabilită în România, iar ulteriora devenit stabilită în România prin sediu fix.”51. Punctul 67 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane careefectuează achiziții intracomunitare sau pentru serviciiArt. 1531. — (1) Are obligația să solicite înregistrarea înscopuri de TVA, conform prezentului articol:a) persoana impozabilă care are sediul activitățiieconomice în România și persoana juridică neimpozabilăstabilită în România, neînregistrate și care nu au obligațiasă se înregistreze conform art. 153 și care nu sunt dejaînregistrate conform lit. b) sau c) sau alin. (2), careefectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România,înainte de efectuarea achiziției intracomunitare, dacăvaloarea achiziției intracomunitare respective depășeșteplafonul pentru achiziții intracomunitare în anulcalendaristic în care are loc achiziția intracomunitară;b) persoana impozabilă care are sediul activitățiieconomice în România, neînregistrată și care nu areobligația să se înregistreze conform art. 153, și care nu estedeja înregistrată conform lit. a) sau c) sau a alin. (2), dacăprestează servicii care au locul în alt stat membru, pentrucare beneficiarul serviciului este persoana obligată la platataxei conform echivalentului din legislația altui stat membrual art. 150 alin. (2), înainte de prestarea serviciului;c) persoana impozabilă care își are stabilit sediulactivității economice în România, care nu este înregistrată

și nu are obligația să se înregistreze conform art. 153 și carenu este deja înregistrată conform lit. a) sau b) sau a alin. (2),dacă primește de la un prestator, persoană impozabilăstabilită în alt stat membru, servicii pentru care esteobligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2),înaintea primirii serviciilor respective.(2) Persoana impozabilă care are sediul activitățiieconomice în România, dacă nu este înregistrată și nu esteobligată să se înregistreze conform art. 153, și persoanajuridică neimpozabilă stabilită în România pot solicita să seînregistreze, conform prezentului articol, în cazul în carerealizează achiziții intracomunitare, conform art. 126 alin. (6).(3) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuride TVA, conform prezentului articol, orice persoană caresolicită înregistrarea, conform alin. (1) sau (2).(4) Dacă persoana obligată să se înregistreze în scopuride TVA, în condițiile alin. (1), nu solicită înregistrarea,organele fiscale competente vor înregistra persoanarespectivă din oficiu.(5) Persoana înregistrată în scopuri de TVA conformalin. (1) lit. a) poate solicita anularea înregistrării sale oricând,după expirarea anului calendaristic următor celui în care a fostînregistrată, dacă valoarea achizițiilor sale intracomunitare nua depășit plafonul de achiziții în anul în care face solicitareasau în anul calendaristic anterior și dacă nu și-a exercitatopțiunea conform alin. (7).(6) Persoana înregistrată în scopuri de TVA conformalin. (2) poate solicita anularea înregistrării oricând dupăexpirarea a 2 ani calendaristici care urmează anului în carea optat pentru înregistrare, dacă valoarea achizițiilor saleintracomunitare nu a depășit plafonul de achiziții în anul încare depune această solicitare sau în anul calendaristicanterior, dacă nu și-a exercitat opțiunea conform alin. (7).(7) Dacă după expirarea anului calendaristic prevăzut laalin. (5) sau a celor 2 ani calendaristici prevăzuți la alin. (6),care urmează celui în care s-a efectuat înregistrarea,persoana impozabilă efectuează o achiziție intracomunitarăîn baza codului de înregistrare în scopuri de TVA, obținutconform prezentului articol, se consideră că persoana aoptat conform art. 126 alin. (6), cu excepția cazului în carea depășit plafonul de achiziții intracomunitare.(8) Persoana înregistrată conform alin. (1) lit. b) și c)poate solicita anularea înregistrării sale oricând dupăexpirarea anului calendaristic în care a fost înregistrată, cuexcepția situației în care trebuie să rămână înregistratăconform alin. (5)—(7).(9) Organele fiscale competente vor anula înregistrareaunei persoane, conform prezentului articol, dacă:a) persoana respectivă este înregistrată în scopuri deTVA, conform art. 153; saub) persoana respectivă are dreptul la anulareaînregistrării în scopuri de TVA, conform prezentului articol,și solicită anularea conform alin. (5), (6) și (8).(10) Înregistrarea în scopuri de TVA conform prezentuluiarticol nu conferă persoanei impozabile calitatea depersoană înregistrată normal în scopuri de TVA, acest codfiind utilizat numai pentru achiziții intracomunitare saupentru serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2), primite de lapersoane impozabile stabilite în alt stat membru sau prestatecătre persoane impozabile stabilite în alt stat membru.(11) Prevederile art. 153 alin. (9) se aplică corespunzătorși pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA conformprezentului articol.
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Norme metodologice:67. (1) Au obligația să solicite înregistrarea în scopuri de TVAconform art. 1531 din Codul fiscal numai persoanele impozabilecare au sediul activității economice în România.(2) Persoanele impozabile prevăzute la art. 126 alin. (4) dinCodul fiscal sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri deTVA pentru achiziții intracomunitare de bunuri conform art. 1531alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, dacă depășesc plafonul pentruachiziții intracomunitare de 10.000 Euro stabilit conform pct. 2alin. (5)—(7). În cazul în care o persoană este obligată săsolicite înregistrarea în condițiile art. 1531 alin. (1) din Codulfiscal, înregistrarea respectivei persoane conform acestui articolva fi considerată valabilă de la data solicitării înregistrării.(3) În situația în care obligația înregistrării în scopuri de TVAconform art. 1531 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal revineunei persoane impozabile care realizează achizițiiintracomunitare de bunuri care nu sunt impozabile în Româniaconform art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, respectivapersoană poate aplica regulile referitoare la plafonul pentruachiziții intracomunitare și după înregistrare, până la depășirearespectivului plafon. În acest scop nu va comunica codul deînregistrare în scopuri de TVA furnizorilor săi din alte statemembre.(4) Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 1531 alin. (1)lit. b) și c) din Codul fiscal se solicită numai de persoanele carenu sunt deja înregistrate conform art. 153 din Codul fiscal saupentru achizițiile intracomunitare de bunuri conform art. 1531alin. (1) lit. a) din Codul fiscal și numai în cazul serviciilorintracomunitare pentru care se aplică prevederile art. 133alin. (2) din Codul fiscal, sau echivalentul acestui articol dinlegislația altui stat membru, altele decât cele scutite de taxă.Înregistrarea respectivei persoane conform acestui articol va ficonsiderată valabilă de la data solicitării înregistrării. Nu se vasolicita înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 1531 dinCodul fiscal dacă serviciile se încadrează pe oricare dinprevederile art. 133 alin. (3)—(7) din Codul fiscal. De asemeneanu se va solicita înregistrarea în scopuri de TVA conformart. 1531 din Codul fiscal în cazul serviciilor pentru care se aplicăprevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, dar nu sunt serviciiintracomunitare, respectiv sunt prestate de o persoanăimpozabilă din România către o persoană impozabilă stabilităîn afara Comunității, sau sunt prestate de o persoană impozabilăstabilită în afara Comunității în beneficiul unei persoaneimpozabile stabilite în România.(5) În cazul în care o persoană solicită înregistrarea înscopuri de TVA în condițiile art. 1531 alin. (2) din Codul fiscal,respectiv prin opțiunea de a aplica regimul general prevăzut laart. 126 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, înregistrarea respectiveipersoane conform acestui articol va fi considerată valabilă de ladata solicitării înregistrării.(6) În cazul în care o persoană solicită anularea înregistrăriiîn condițiile art. 1531 alin. (5), (6) sau (8) din Codul fiscal,înregistrarea respectivei persoane se va considera anulată dinprima zi a anului calendaristic în care se face cererea deanulare.(7) Persoanele înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscalnu pot comunica acest cod pentru livrările de bunuri sauprestările de servicii efectuate către alte persoane, acesta fiindcomunicat altor persoane numai pentru achiziții intracomunitarede bunuri, pentru prestări de servicii intracomunitare și pentruachiziții de servicii intracomunitare.(8) Persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilăcare nu este înregistrată conform art. 153 din Codul fiscal, șicare efectuează achiziții intracomunitare de bunuri accizabile,nu are obligația să se înregistreze conform art. 1531 din Codulfiscal, pentru plata taxei aferente respectivei achizițiiintracomunitare.

(9) Orice persoană care efectuează achiziții intracomunitarede mijloace noi de transport, care nu este înregistrată conformart. 153 din Codul fiscal, nu are obligația să se înregistrezeconform art. 1531 din Codul fiscal, pentru plata taxei aferenterespectivei achiziții intracomunitare.(10) Prevederile prezentelor norme se completează cuprevederile pct. 2.(11) Instituțiile publice care sunt înregistrate în scopuri deTVA conform art. 153 din Codul fiscal, pentru întreaga activitatesau numai pentru parte din structură, nu vor solicita înregistrareaconform art. 1531 din Codul fiscal. Pentru toate achizițiileintracomunitare de bunuri, pentru prestările de serviciiintracomunitare și pentru achizițiile de servicii intracomunitare,vor comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA acordatconform art. 153, indiferent dacă achizițiile sunt destinateutilizării pentru activitatea desfășurată în calitate de autoritatepublică, pentru care instituția publică nu are calitatea depersoană impozabilă, sau pentru activități pentru care instituțiapublică are calitatea de persoană impozabilă. Orice instituțiepublică căreia i s-a atribuit un cod de înregistrare în scopuri deTVA conform art. 1531 din Codul fiscal, va fi consideratăpersoană impozabilă conform art. 133 alin. (1) din Codul fiscal,dar numai în ceea ce privește stabilirea locului prestăriiserviciilor conform art. 133 din Codul fiscal.”52. Punctul 68 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Prevederi generale referitoare la înregistrareArt. 154. — (1) Codul de înregistrare în scopuri de TVA,atribuit conform art. 153 și 1531, are prefixul «RO», conformStandardului internațional ISO 3166 — alpha 2.(2) Anularea înregistrării în scopuri de TVA a uneipersoane nu o exonerează de răspunderea care îi revine,conform prezentului titlu, pentru orice acțiune anterioarădatei anulării și de obligația de a solicita înregistrarea încondițiile prezentului titlu.(3) Prin norme se stabilesc cazurile în care persoanelenestabilite în România care sunt obligate la plata TVA înRomânia, conform art. 150 alin. (1), pot fi scutite deînregistrarea în scopuri de TVA în România.(4) Persoanele înregistrate:a) conform art. 153, vor comunica codul de înregistrareîn scopuri de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sauclienților;b) conform art. 1531, vor comunica codul de înregistrareîn scopuri de TVA:1) furnizorului/prestatorului, atunci când au obligațiaplății taxei conform art. 150 alin. (2)—(6) și art. 151;2) beneficiarului, persoană impozabilă din alt statmembru, către care prestează servicii pentru care acestaeste obligat la plata taxei conform echivalentului din alt statmembru al art. 150 alin. (2).
Norme metodologice:68. (1) În sensul art. 154. alin. (3) din Codul fiscal, persoanaimpozabilă nestabilită în România care este obligată la plataTVA în România conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal poatefi scutită de obligația înregistrării în scopuri de TVA înurmătoarele situații:a) când efectuează în România servicii prestate ocazional,dacă aceste operațiuni nu sunt precedate de achizițiiintracomunitare de bunuri efectuate în România;b) când efectuează în România livrări ocazionale de bunuri,cu excepția:1. vânzărilor la distanță;2. livrărilor de bunuri precedate de achiziții intracomunitarede bunuri în România;
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(2) În sensul alin. (1) lit. a) și b), livrările de bunuri și prestărilede servicii sunt considerate ocazionale dacă sunt realizate osingură dată în cursul unui an.(3) Persoanele nestabilite în România sunt obligate să facăplata taxei datorate în România în condițiile prevăzute la art. 157alin. (6) din Codul fiscal.”53. Punctul 69 se modifică și va avea următorul cuprins:„69. (1) Prevederile art. 155 alin. (1) din Codul fiscal se aplicăși pentru situațiile prevăzute la art. 132 alin. (3) din Codul fiscal.(2) Persoana impozabilă care efectuează o livrare de bunurisau o prestare de servicii scutită fără drept de deducere a taxei,conform art. 141 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, nu are obligațiaîntocmirii unei facturi, dar operațiunile vor fi consemnate îndocumente potrivit legislației contabile. Emiterea facturii nu esteinterzisă fiind opțiunea persoanei impozabile de a facturaoperațiunile respective. În situația în care factura este emisă,aceasta trebuie să conțină cel puțin informațiile prevăzute laart. 155 alin. (5) din Codul fiscal.(3) Regularizarea facturilor emise de către furnizori/prestatoripentru avansuri, sau în cazul emiterii de facturi parțiale pentrulivrări de bunuri sau prestări de servicii, se realizează prinstornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentrucontravaloarea integrală a livrării de bunuri și/sau prestării deservicii. Stornarea se poate face separat sau pe aceeași facturăpe care se evidențiază contravaloarea integrală a livrării debunuri și/sau prestării de servicii. Pe factura emisă se va face oreferire la facturile de avans sau facturile parțiale emise anterior,atunci când se emit mai multe facturi pentru aceeași operațiune,în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (5) lit. n) din Codulfiscal. În cazul operațiunilor pentru care baza impozabilă estestabilită în valută, la regularizare se vor avea în vedereprevederile art. 1391 din Codul fiscal și pct. 22. Nu se impuneregularizarea de către beneficiarul care are obligația plății taxei,conform art. 150 alin. (2)—(6), art. 151 sau art. 1511 din Codulfiscal, în cazul facturilor de avans sau a facturilor parțiale emisede furnizorii de bunuri sau de prestatorii de servicii.(4) În cazul reducerilor de preț acordate deproducătorii/distribuitorii de bunuri potrivit prevederilor pct. 19alin. (2), pe bază de cupoane valorice, facturile de reducere seîntocmesc direct pe numele comercianților care au acceptatcupoanele valorice de la consumatorii finali, chiar dacă inițialfacturile de livrare a bunurilor pentru care se acordă acestereduceri de preț au fost emise de producători/distribuitori cătrediverși intermediari cumpărători-revânzători. La rubrica«Cumpărător» se înscriu datele de identificare ale cumpărătoruluicare a acceptat cupoanele valorice de la consumatorii finali.”54. Punctul 71 se modifică și va avea următorul cuprins:„Codul fiscal:(3) Persoana impozabilă va emite o factură, în termenulstabilit la alin. (1), pentru fiecare vânzare la distanță pe carea efectuat-o, în condițiile art. 132 alin. (2).(4) Persoana impozabilă va emite o autofactură întermenul stabilit la alin. (1), pentru fiecare transfer pe carel-a efectuat în alt stat membru, în condițiile art. 128 alin. (10)și pentru fiecare achiziție intracomunitară efectuată înRomânia în condițiile stabilite la art. 1301 alin. (2) lit. a).
Norme metodologice:71. (1) Persoana înregistrată sau care ar fi fost obligată să seînregistreze în scopuri de TVA în România, conform art. 153 dinCodul fiscal, este obligată să emită facturi prin autofacturare,potrivit prevederilor art. 155 alin. (4) din Codul fiscal, pentrufiecare transfer pe care l-a efectuat în alt stat membru. Facturase emite numai în scopul taxei, fiind obligatorie menționareaurmătoarelor informații:a) numărul facturii va fi un număr secvențial acordat în bazauneia sau mai multor serii, care identifică în mod unic o factură;

b) data emiterii;c) la rubrica furnizor, numele, adresa și codul de înregistrareîn scopuri de TVA din România al persoanei impozabile, iar încazul persoanei impozabile nestabilite în România, care și-adesemnat un reprezentant fiscal în România, se va înscriedenumirea/numele persoanei care efectuează transferul,precum și denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare înscopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, alereprezentantului fiscal;d) numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVAacordat de autoritățile fiscale din alt stat membru persoaneiimpozabile care realizează transferul, la rubrica cumpărător;e) adresa exactă a locului din care au fost transferatebunurile, precum și adresa exactă a locului în care au fosttransferate bunurile;f) denumirea și cantitatea bunurilor transferate, precum șiparticularitățile prevăzute la art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, îndefinirea bunurilor în cazul transferului de mijloace de transportnoi;g) data la care au fost transferate bunurile;h) valoarea bunurilor transferate;(2) Persoana înregistrată sau care ar fi fost obligată să seînregistreze în scopuri de TVA în România, conform art. 153 dinCodul fiscal, este obligată să emită facturi prin autofacturare,potrivit prevederilor art. 155 alin. (4) din Codul fiscal, pentrufiecare achiziție intracomunitară de bunuri efectuată în Româniaîn condițiile stabilite la art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal,respectiv care urmează unui transfer pe care l-a efectuat din altstat membru. Autofactura nu se va emite în situația în care a fostemis un document pentru transferul realizat în alt stat membruși care cuprinde cel puțin elementele menționate la alin. (1), pebaza căruia se va înregistra achiziția intracomunitară de bunuriîn România. Factura se emite numai în scopul taxei, fiindobligatorie menționarea următoarelor informații:a) numărul facturii va fi un număr secvențial acordat în bazauneia sau mai multor serii, care identifică în mod unic o factură;b) data emiterii;c) la rubrica cumpărător, numele, adresa și codul deînregistrare în scopuri de TVA din România al persoaneiimpozabile, iar în cazul persoanei impozabile nestabilite înRomânia, care și-a desemnat un reprezentant fiscal în România,se va înscrie denumirea/numele persoanei care efectueazăachiziția intracomunitară de bunuri, precum și denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVA,conform art. 153 din Codul fiscal, ale reprezentantului fiscal;d) numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVAacordat de autoritățile fiscale din alt stat membru persoaneiimpozabile care realizează transferul, la rubrica furnizor;e) adresa exactă a locului din care au fost transferatebunurile din alt stat membru, precum și adresa exactă dinRomânia în care au fost achiziționate bunurile;f) denumirea și cantitatea bunurilor achiziționate, precum șiparticularitățile prevăzute la art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, îndefinirea bunurilor în cazul transferului de mijloace de transportnoi;g) data la care au fost transferate bunurile din alt statmembru;h) valoarea bunurilor transferate;(3) Informațiile din facturile emise prin autofacturare conformalin. (1) se înscriu în jurnalele pentru vânzări, iar cele emiseconform alin. (2) se înscriu în jurnalul pentru cumpărări și suntpreluate corespunzător în decontul de taxă prevăzut la art. 1562din Codul fiscal.”
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55. Punctele 72 și 73 se modifică și vor avea următorulcuprins:
„Codul fiscal:(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu următoareleinformații:a) numărul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii,care identifică factura în mod unic;b) data emiterii facturii;c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciilesau data încasării unui avans, în măsura în care aceastădată diferă de data emiterii facturii;d) denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare înscopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscalăale persoanei impozabile care emite factura;e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nueste stabilit în România și care și-a desemnat unreprezentant fiscal, precum și denumirea/numele, adresa șicodul de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 alereprezentantului fiscal;f) denumirea/numele și adresa beneficiarului bunurilorsau serviciilor, precum și codul de înregistrare în scopuride TVA sau codul de identificare fiscală ale beneficiarului,dacă acesta este o persoană impozabilă sau o persoanăjuridică neimpozabilă;g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilitîn România și care și-a desemnat un reprezentant fiscal,precum și denumirea/numele, adresa și codul deînregistrare prevăzut la art. 153 ale reprezentantului fiscal;h) denumirea și cantitatea bunurilor livrate, denumireaserviciilor prestate, precum și particularitățile prevăzute laart. 1251 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livrăriiintracomunitare de mijloace de transport noi;i) baza de impozitare a bunurilor și serviciilor sau, dupăcaz, avansurile facturate, pentru fiecare cotă, scutire sauoperațiune netaxabilă, prețul unitar, exclusiv taxa, precumși rabaturile, remizele, risturnele și alte reduceri de preț;j) indicarea cotei de taxă aplicate și a sumei taxeicolectate, exprimate în lei, în funcție de cotele taxei;k) în cazul în care nu se datorează taxa, trimiterea ladispozițiile aplicabile din prezentul titlu sau din Directiva112 sau orice altă mențiune din care să rezulte că livrarea debunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutirisau a procedurii de taxare inversă;l) în cazul în care se aplică regimul special pentruagențiile de turism, trimiterea la art. 1521, la art. 306 dinDirectiva 112 sau orice altă referință care să indice faptulcă a fost aplicat regimul special;m) dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentrubunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție șiantichități, trimiterea la art. 1522, la art. 313, 326 ori 333 dinDirectiva 112 sau orice altă referință care să indice faptulcă a fost aplicat unul dintre regimurile respective;n) o referire la alte facturi sau documente emise anterior,atunci când se emit mai multe facturi sau documente pentruaceeași operațiune.(6) Semnarea și ștampilarea facturilor nu sunt obligatorii.(7) Prin derogare de la alin. (1) și fără să contravinăprevederilor alin. (3), persoana impozabilă este scutită deobligația emiterii facturii, pentru următoarele operațiuni, cuexcepția cazului în care beneficiarul solicită factura:a) transportul persoanelor cu taximetre, precum șitransportul persoanelor pe baza biletelor de călătorie sau aabonamentelor;b) livrările de bunuri prin magazinele de comerț cuamănuntul și prestările de servicii către populație,consemnate în documente, fără nominalizareacumpărătorului;

c) Abrogat.(8) Prin norme se stabilesc condițiile în care:a) se poate întocmi o factură centralizatoare pentru maimulte livrări separate de bunuri sau prestări separate deservicii;b) se pot emite facturi de către cumpărător sau client înnumele și în contul furnizorului/prestatorului;c) se pot transmite facturi prin mijloace electronice;d) se pot emite facturi de către un terț în numele și încontul furnizorului/prestatorului;e) se pot păstra facturile într-un anumit loc.
Norme metodologice:72. (1) Factura prevăzută la art. 155 alin. (5) din Codul fiscalva fi întocmită în orice limbă oficială a statelor membre aleUniunii Europene, dar la solicitarea organelor de inspecțiefiscală trebuie asigurată traducerea în limba română. Baza deimpozitare poate fi înscrisă în valută, dar, dacă operațiunea nueste scutită de taxă, suma taxei trebuie înscrisă și în lei. Pentruînregistrarea în jurnalele de vânzări, baza impozabilă va ficonvertită în lei, utilizând cursul de schimb prevăzut la art. 1391din Codul fiscal.(2) În situația în care denumirea bunurilor livrate/serviciilorprestate nu poate fi înscrisă pe o singură pagină, elementeleprevăzute la art. 155 alin. (5), cu excepția informațiilor prevăzutela art. 155 alin. (5) lit. h)—m) din Codul fiscal, se înscriu numaipe prima pagină a facturii. În această situație este obligatorieînscrierea pe prima pagină a facturii a numărului de pagini pecare le conține factura și a numărului total de poziții cuprinse înfactura respectivă. Pe facturile emise și achitate prin numerarpe bază de bonuri fiscale emise conform Ordonanței de urgențăa Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economicide a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată,cu modificările ulterioare, nu este necesară menționareabunurilor livrate sau a serviciilor prestate, fiind suficientămențiunea «conform bon fiscal nr./data».(3) Potrivit prevederilor art. 155 alin. (5) lit. b) și c) din Codulfiscal:a) dacă factura este emisă înainte de data livrării/prestăriisau înainte de data încasării unui avans, pe factură se vamenționa numai data emiterii facturii;b) în cazul în care factura este emisă în data în care a avutloc livrarea/prestarea sau încasarea unui avans, pe factură seva menționa numai data emiterii facturii, care este aceeași cudata livrării/prestării sau încasării unui avans;c) în cazul în care factura este emisă ulterior dateilivrării/prestării sau a încasării unui avans, pe factură se vamenționa atât data emiterii facturii, cât și data livrării/prestăriisau a încasării unui avans;(4) Prevederile art. 155 alin. (5) lit. f) din Codul fiscalreferitoare la adresa furnizorului/prestatorului vor cuprinde celpuțin următoarele informații: localitatea, strada și numărul. Încazul furnizorilor/prestatorilor cu sediul activității economice înRomânia, care au sedii secundare fără personalitate juridică peteritoriul României, pe facturile emise se va înscrie adresasediului activității economice a persoanei juridice și, opțional, sepoate înscrie și adresa sediului secundar prin care au fost livratebunurile și/sau au fost prestate serviciile. În cazul furnizorilor/prestatorilor cu sediul activității economice în afara României,care au sedii fixe pe teritoriul României, pe facturile emise se vaînscrie adresa sediului fix din România care a realizat livrarea debunuri și/sau prestarea de servicii. Persoanele impozabile careau sediul activității economice în România și au sedii fixe în altestate de la care livrează bunuri sau prestează servicii vor înscriepe facturi adresa sediului fix prin care au fost realizate acesteoperațiuni.(5) Prevederile art. 155 alin. (5) lit. d) din Codul fiscalreferitoare la adresa beneficiarului vor cuprinde cel puțin
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următoarele informații: localitatea, strada și numărul. În cazulbeneficiarilor cu sediul activității economice în România, careau sedii secundare fără personalitate juridică pe teritoriulRomâniei, pe facturile emise de furnizori/prestatori stabiliți înRomânia se va înscrie adresa persoanei juridice și, opțional, sepoate înscrie și adresa sediului secundar către care au fostlivrate bunurile și/sau au fost prestate serviciile. În cazulbeneficiarilor cu sediul activității economice în afara României,care au sedii fixe pe teritoriul României, pe facturile emise defurnizori/prestatori stabiliți în România se va înscrie adresasediului fix din România către care au fost livrate bunurile și/sauau fost prestate serviciile. De asemenea, în cazul beneficiarilorcu sediul activității economice în afara României, care au sediifixe în alt stat decât cel în care își au stabilit sediul activitățiieconomice, pe facturile emise de furnizori/prestatori stabiliți înRomânia se va înscrie adresa sediului fix din România cătrecare au fost livrate bunurile și/sau au fost prestate serviciile.(6) Prevederile art. 155 alin. (5) lit. n) din Codul fiscal cuprivire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cândse emit facturi de avans sau facturi parțiale pentru aceeașioperațiune, se aplică atunci când se efectuează regularizărileprevăzute la pct. 69 alin. (3).(7) În sensul art. 155 alin. (8) lit. a) din Codul fiscal, facturacentralizatoare se poate întocmi dacă se îndeplinesc cumulativurmătoarele condiții:a) să se refere la livrări de bunuri, inclusiv livrăriintracomunitare, și/sau prestări de servicii către același client,pentru care faptul generator al taxei ia naștere într-o perioadă cenu depășește o lună calendaristică;b) toate documentele emise la data livrării de bunuri sauprestării de servicii să fie obligatoriu anexate la facturacentralizatoare.(8) În sensul art. 155 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, facturase poate întocmi de către cumpărătorul unui bun sau serviciu înurmătoarele condiții:a) părțile să încheie un acord prin care să se prevadăaceastă procedură de facturare;b) să existe o procedură scrisă de acceptare a facturii;c) cumpărătorul să fie stabilit în Comunitate și înregistrat înRomânia conform art. 153 din Codul fiscal;d) atât furnizorul/prestatorul, în cazul în care este înregistratîn România conform art. 153 din Codul fiscal, cât șicumpărătorul să notifice prin scrisoare recomandată organuluifiscal competent aplicarea acestei proceduri de facturare, cu celpuțin o lună calendaristică înainte de a o iniția, și să anexeze lanotificare acordul și procedura de acceptare prevăzute la lit. a)și, respectiv, b);e) factura să fie emisă în numele și în contul furnizorului/prestatorului de către cumpărător și trimisă furnizorului/prestatorului;f) factura să cuprindă elementele prevăzute la art. 155alin. (5) din Codul fiscal;g) factura să fie înregistrată într-un jurnal special de vânzăride către furnizor/prestator, dacă este înregistrat în Româniaconform art. 153 din Codul fiscal.73. (1) În sensul art. 155 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal, se pottransmite facturi prin mijloace electronice în următoarele condiții:a) pentru operațiuni efectuate în România, inclusiv pentrulivrări intracomunitare:1. părțile să încheie un acord prin care să se prevadăaceastă procedură de facturare;2. să se garanteze autenticitatea sursei și integritateaconținutului facturii prin:(i) semnătură electronică, conform prevederilor Legiinr. 455/2001 privind semnătura electronică;(ii) schimbul electronic de date EDI definit la art. 2 dinRecomandările Comisiei 1994/820/EC din

19 octombrie 1994 referitor la aspectele legale aleschimbului electronic de date;(iii) alte modalități de garantare a autenticității sursei șiintegrității conținutului facturii decât cele prevăzute lalit. (i) și (ii), situație în care persoana care transmitefacturi prin mijloace electronice va trebui să soliciteconfirmarea Direcției generale a tehnologiei informațieidin cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscalăcă sunt îndeplinite condițiile și modalitățile degarantare a autenticității sursei și integritățiiconținutului facturii;3. să existe un document centralizator pe suport hârtie, cuevidența tuturor facturilor transmise prin schimbul electronic dedate EDI într-o lună calendaristică de o persoană impozabilăînregistrată conform art. 153 din Codul fiscal sau a tuturorfacturilor astfel primite într-o lună calendaristică de oricepersoană obligată la plata taxei, în cazul în carefurnizorul/prestatorul nu este înregistrat conform art. 153 dinCodul fiscal;b) pentru achizițiile intracomunitare efectuate în România:1. părțile să încheie un acord prin care să se prevadăaceastă procedură de facturare;2. să existe un document pe suport hârtie cu evidența tuturorfacturilor primite prin schimbul electronic de date EDI într-o lunăcalendaristică de orice persoană impozabilă sau persoanăjuridică neimpozabilă înregistrată conform art. 1531 din Codulfiscal;(2) În sensul alin. (1) lit. b) condițiile pentru facturarea prinmijloace electronice sunt stabilite de țara în care au loc livrărileintracomunitare.”56. La punctul 75, alineatul (6) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(6) Factura de executare silită emisă de organul deexecutare silită va conține, pe lângă informațiile prevăzute laart. 155 alin. (5) din Codul fiscal, numele și datele de identificareale organului de executare silită prin care se realizează livrareabunurilor.”57. La punctul 78, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(2) În vederea emiterii de facturi simplificate, persoaneleimpozabile interesate trebuie să depună o solicitare la Direcțiade legislație în domeniul TVA din cadrul Ministerului FinanțelorPublice, care trebuie să conțină modelul facturii simplificatepropuse, motivația solicitării unui model simplificat de factură și,după caz, instrucțiuni de completare. Din motivația prezentatătrebuie să rezulte cu certitudine motivele obiective pentru carenu este posibilă emiterea facturilor care conțin toate elementeleprevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal. Direcția delegislație în domeniul TVA va analiza dacă modelul propusrespectă condițiile minimale prevăzute lege și dacă existămotive obiective pentru care se solicită un model simplificat defactură. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile minimale prevăzutede lege și/sau se constată că nu există motive obiective pentrusolicitare, aceste informații se comunică solicitantului. Solicitărileavizate favorabil de Direcția de legislație în domeniul TVA setransmit în vederea consultării Comitetului TVA, conformprevederilor Directivei 112. Facturile simplificate se pot emitenumai după consultarea Comitetului TVA și după transmitereaunui răspuns pozitiv către solicitanți.”58. Punctul 79 se modifică și va avea următorul cuprins:„79. (1) În sensul art. 156 alin. (4) din Codul fiscal, fiecarepersoană impozabilă va ține următoarele evidențe șidocumente:a) evidențe contabile ale activității sale economice;b) al doilea exemplar al facturilor sau altor documente emisede aceasta și legate de activitatea sa economică, conformprevederilor pct. 76;
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c) facturile sau alte documente primite și legate de activitateasa economică;d) documentele vamale și, după caz, cele privind accizelelegate de importul, exportul, livrarea intracomunitară și achizițiaintracomunitară de bunuri realizate de respectiva persoană;e) facturile și alte documente emise sau primite de respectivapersoană pentru majorarea sau reducerea contravalorii livrărilorde bunuri, prestărilor de servicii, achizițiilor intracomunitare sauimporturilor;f) un registru al nontransferurilor de bunuri transportate depersoana impozabilă sau de altă persoană în contul acesteia înafara României, dar în interiorul Comunității pentru operațiunileprevăzute la art. 128 alin. (12) lit. f)—h) din Codul fiscal, precumși pentru alte situații în care se aplică măsuri de simplificareaprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice. Registrulnontransferurilor va cuprinde: denumirea și adresa primitorului,un număr de ordine, data transportului bunurilor, descriereabunurilor transportate, cantitatea bunurilor transportate,valoarea bunurilor transportate, data transportului bunurilor carese întorc după prelucrare sau expertiză, descrierea bunurilorreturnate, cantitatea bunurilor returnate, descrierea bunurilorcare nu sunt returnate, cantitatea acestora și o mențiunereferitoare la documentele emise în legătură cu acesteoperațiuni, după caz, precum și data emiterii acestordocumente. Nu trebuie completat acest registru pentruurmătoarele bunuri:1. mijloacele de transport înmatriculate în România;2. paleți, containere și alte ambalaje care circulă fărăfacturare;3. bunurile necesare desfășurării activității de presă,radiodifuziune și televiziune;4. bunurile necesare exercitării unei profesii sau meseriidacă:— prețul sau valoarea normală pe fiecare bun nu depășeștenivelul de 1.250 de euro la cursul de schimb din data la carebunul este transportat ori expediat în alt stat membru și cucondiția ca bunul să nu fie utilizat mai mult de 7 zile în afaraRomâniei; sau— prețul sau valoarea normală pe fiecare bun nu depășeștenivelul de 250 de euro la cursul de schimb din data la care bunuleste transportat ori expediat în alt stat membru și cu condiția cabunul să nu fie utilizat mai mult de 24 de luni în afara României;5. computerele portabile și alt material profesional similarcare este transportat în afara României în cadrul unei deplasăride afaceri de către personalul unei entități economice sau decătre o persoană fizică autorizată;g) un registru pentru bunurile mobile corporale primite careau fost transportate din alt stat membru al Comunității înRomânia sau care au fost importate în România ori achiziționatedin România de o persoană impozabilă nestabilită în Româniași care sunt date unei persoane impozabile în România înscopul expertizării sau pentru lucrări efectuate asupra acestorbunuri în România, cu excepția situațiilor în care prin ordin alministrului finanțelor publice nu se impune o asemeneaobligație. Registrul bunurilor primite nu trebuie ținut în cazulbunurilor care sunt plasate în regimul vamal de perfecționareactivă. Acest registru va cuprinde:1. denumirea și adresa expeditorului;2. un număr de ordine;3. data primirii bunurilor;4. descrierea bunurilor primite;5. cantitatea bunurilor primite;6. data transportului bunurilor transmise clientului dupăexpertizare sau prelucrare;7. cantitatea și descrierea bunurilor care sunt returnateclientului după expertizare sau prelucrare;

8. cantitatea și descrierea bunurilor care nu sunt returnateclientului;9. o mențiune referitoare la documentele emise în legăturăcu serviciile prestate, precum și data emiterii acestordocumente.(2) Jurnalele pentru vânzări și pentru cumpărări, registrele,evidențele și alte documente similare ale activității economice afiecărei persoane impozabile se vor întocmi astfel încât săpermită stabilirea următoarelor elemente:a) valoarea totală, fără taxă, a tuturor livrărilor de bunuriși/sau prestărilor de servicii efectuate de această persoană înfiecare perioadă fiscală, evidențiată distinct pentru:1. livrările intracomunitare de bunuri scutite;2. livrări/prestări scutite de taxă sau pentru care locullivrării/prestării este în afara României;3. livrările de bunuri și/sau prestările de servicii taxabile șicărora li se aplică cote diferite de taxă;4. prestările de servicii efectuate conform art. 133 alin. (2)din Codul fiscal către beneficiari persoane impozabile stabilite înComunitate, denumite prestări de servicii intracomunitare,pentru care locul este în afara României.b) valoarea totală, fără taxă, a tuturor achizițiilor pentrufiecare perioadă fiscală, evidențiată distinct pentru:1. achiziții intracomunitare de bunuri;2. achiziții de bunuri/servicii pentru care persoana impozabilăeste obligată la plata taxei în condițiile art. 150 alin. (3)—(6) dinCodul fiscal;3. achiziții de bunuri, inclusiv provenite din import, și deservicii, taxabile, cărora li se aplică cote diferite de taxă;4. achiziții de servicii pentru care persoana impozabilă esteobligată la plata taxei în condițiile art. 150 alin. (2) din Codulfiscal, care sunt prestate de către persoane impozabile stabiliteîn Comunitate, denumite achiziții intracomunitare de servicii.c) taxa colectată de respectiva persoană pentru fiecareperioadă fiscală;d) taxa totală deductibilă și taxa dedusă pentru fiecareperioadă fiscală;e) calculul taxei deduse provizoriu pentru fiecare perioadăfiscală, al taxei deduse efectiv pentru fiecare an calendaristic șial ajustărilor efectuate, atunci când dreptul de deducere seexercită pe bază de pro rata, evidențiind distinct:1. taxa dedusă conform art. 147 alin. (3) din Codul fiscal;2. taxa nededusă conform art. 147 alin. (4) din Codul fiscal;3. taxa dedusă pe bază de pro rata conform art. 147 alin. (5)din Codul fiscal.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) nu sunt formularetipizate stabilite de Ministerul Finanțelor Publice. Fiecarepersoană impozabilă poate să își stabilească modeluldocumentelor pe baza cărora determină taxa colectată și taxadeductibilă conform specificului propriu de activitate, dar acesteatrebuie să conțină informațiile minimale stabilite la alin. (2) și săasigure întocmirea decontului de taxă prevăzut la art. 1562 dinCodul fiscal.”59. După punctul 79 se introduce un nou punct, punctul791, cu următorul cuprins:„791. (1) În cazul asocierilor în participațiune sau al altorasocieri tratate drept asocieri în participațiune conform art. 127alin. (10) din Codul fiscal, denumite în continuare asocieri,drepturile și obligațiile legale privind taxa pe valoarea adăugatăprevăzute de titlul VI al Codului fiscal revin asociatului desemnatîn acest scop potrivit contractului încheiat între părți, carecontabilizează veniturile și cheltuielile, denumit în continuareasociatul administrator. Prin drepturi și obligații legale seînțelege, printre altele, dreptul de a exercita deducerea taxeipentru achiziții conform prevederilor art. 145—1471 din Codulfiscal, obligația de a emite facturi către beneficiar și de a colecta
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taxa în cazul operațiunilor taxabile, dreptul/obligația de ajustarea taxei conform art 148, 149 sau 161 din Codul fiscal.(2) Bunurile/serviciile care sunt puse la dispoziția asocieriide către membrii săi fără plată, ca aport la asociere în limitacotei de participare stabilite prin contract, nu constituie prestarede servicii/livrare de bunuri cu plată în sensul art. 129, respectiv128 din Codul fiscal. Asociații care au pus la dispoziția asocieriibunurile și serviciile menționate în teza anterioară, ca aport laasociere, își păstrează dreptul de deducere și nu vor efectuaajustări pe perioada funcționării asocierii, cu condiția caasociatul administrator să ajusteze taxa aferentă în conformitatecu prevederile alin. (5). În cazul bunurilor de capital se va faceo mențiune referitoare la perioada în care bunurile au fost pusela dispoziția asocierii, perioadă în care membrii asociați nu facajustări.(3) Bunurile/serviciile care sunt puse la dispoziția asocieriide către membrii săi, altele decât cele prevăzute la alin. (2),reprezintă livrare de bunuri sau prestare de servicii cu plată însensul art. 128, respectiv 129 din Codul fiscal.(4) Asociatul administrator efectuează achizițiile asocierii penumele său și emite facturi în nume propriu către terți pentrulivrările de bunuri și prestările de servicii realizate de asociere,urmând ca veniturile și cheltuielile să fie atribuite fiecărui asociatcorespunzător cotei de participare în asociere.(5) Asociatul administrator are dreptul/obligația de ajustare ataxei pentru bunuri/servicii conform art. 148, 149 sau 161 dinCodul fiscal, pe perioada de existență a asocierii, astfel:a) pentru bunurile/serviciile achiziționate de asociatuladministrator, după constituirea asocierii, care sunt destinateutilizării în scopul pentru care a fost constituită asocierea;b) pentru bunurile/serviciile achiziționate de asociatuladministrator înainte de constituirea asocierii și care ulterior suntalocate pentru realizarea scopului pentru care a fost constituităasocierea;c) pentru bunurile/serviciile pe care membrii asociați le aducca aport la asociere, conform prevederilor alin. (2).(6) În situațiile prevăzute la alin. (5) lit. a) și b), asociatuladministrator va aplica regulile privind ajustarea taxei dinperspectiva persoanei care deține aceste bunuri/servicii. Însituația prevăzută la alin. (5) lit. c), momentul de referință pentrudeterminarea datei de la care începe ajustarea taxei, în cazulbunurilor de capital, este data obținerii bunului de către asociatulcare le-a pus la dispoziția asocierii. Membrii asocierii, cărora leaparțin bunurile, trebuie să transmită asociatului administratoro copie de pe registrul bunurilor de capital, dacă acestea suntobținute după data aderării. Asociatul administrator va păstracopia de pe registrul bunurilor de capital pe perioada prevăzutăla art. 149 alin. (6) din Codul fiscal și va menționa ajustările pecare le-a efectuat în perioada de existență a asocierii. Atuncicând asocierea își încetează existența sau unul ori mai mulțiasociați se retrag din asociere, asociatul administrator aredreptul/obligația să ajusteze taxa aferentă bunurilor/serviciilorprevăzute la alin. (5) lit. c) pentru perioada rămasă din perioadade ajustare, pentru bunurile/serviciile care sunt restituitemembrului asocierii căruia i-au aparținut. Se consideră, dinperspectiva asociatului administrator, că bunurile/serviciilerestituite membrului asociat căruia îi aparțin sunt alocate uneiactivități cu drept de deducere, pentru a permite continuareaajustării de către acesta din urmă în funcție de activitățile pe carele va realiza după încetarea existenței asocierii.(7) Alocarea cheltuielilor și veniturilor asocierii de cătreasociatul administrator către membrii asociați nu constituieoperațiune impozabilă în sensul art. 126 alin. (1) din Codul fiscal,dacă alocarea se face proporțional cu cota de participare afiecărui membru al asocierii, astfel cum este stabilită încontractul de asociere.

(8) În cazul în care scopul asocierii este acela de a atingeobiective comune, dar membrii asociați acționează în numepropriu față de terți, fiecare persoană va fi tratată drept opersoană impozabilă separată în conformitate cu prevederileart. 127 alin. (9) din Codul fiscal și tranzacțiile respective seimpozitează distinct în conformitate cu regulile stabilite la titlul VIdin Codul fiscal. În această situație nu se aplică prevederilealin. (1)—(7).”60. Punctul 80 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Perioada fiscalăArt. 1561. — (1) Perioada fiscală este luna calendaristică.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), perioadafiscală este trimestrul calendaristic pentru persoanaimpozabilă care în cursul anului calendaristic precedent arealizat o cifră de afaceri din operațiuni taxabile și/sauscutite cu drept de deducere și/sau neimpozabile înRomânia conform art. 132 și 133, dar care dau drept dededucere conform art. 145 alin. (2) lit. b), care nu a depășitplafonul de 100.000 euro al cărui echivalent în lei secalculează conform normelor, cu excepția situației în carepersoana impozabilă a efectuat în cursul anuluicalendaristic precedent una sau mai multe achizițiiintracomunitare de bunuri.(3) Persoana impozabilă care se înregistrează în cursulanului trebuie să declare, cu ocazia înregistrării conformart. 153, cifra de afaceri pe care preconizează să o realizezeîn perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic.Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonulprevăzut la alin. (2), recalculat corespunzător numărului deluni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoanaimpozabilă va depune deconturi trimestriale în anulînregistrării.(4) Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuride TVA, conform art. 153, în cursul anului, trebuie sădeclare cu ocazia înregistrării cifra de afaceri obținută,recalculată în baza activității corespunzătoare unui ancalendaristic întreg. Dacă această cifră de afacerirecalculată depășește plafonul prevăzut la alin. (2), în anulrespectiv perioada fiscală va fi luna calendaristică, conformalin. (1). Dacă această cifră de afaceri recalculată nudepășește plafonul prevăzut la alin. (2), persoanaimpozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadăfiscală, cu excepția situației în care a efectuat în cursulanului calendaristic respectiv una sau mai multe achizițiiintracomunitare de bunuri înainte de înregistrarea înscopuri de TVA conform art. 153.(5) Dacă cifra de afaceri efectiv obținută în anulînregistrării, recalculată în baza activității corespunzătoareunui an calendaristic întreg, depășește plafonul prevăzut laalin. (2), în anul următor perioada fiscală va fi lunacalendaristică, conform alin. (1). Dacă această cifră deafaceri efectivă nu depășește plafonul prevăzut la alin. (2),persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic caperioadă fiscală cu excepția situației în care persoanaimpozabilă a efectuat în cursul anului calendaristicprecedent una sau mai multe achiziții intracomunitare debunuri.(6) Persoana impozabilă care, potrivit alin. (2) și (5), areobligația depunerii deconturilor trimestriale trebuie sădepună la organele fiscale competente, până la data de 25ianuarie inclusiv, o declarație de mențiuni în care să înscriecifra de afaceri din anul precedent, obținută sau, după caz,recalculată și o mențiune referitoare la faptul că nu aefectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anulprecedent.
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(61) Prin excepție de la prevederile alin. (2)—(6), pentrupersoana impozabilă care utilizează trimestrul calendaristicca perioadă fiscală și care efectuează o achizițieintracomunitară taxabilă în România, perioada fiscalădevine luna calendaristică începând cu:a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacăexigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitareintervine în această primă lună a respectivului trimestru;b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacăexigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitareintervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primeledouă luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadăfiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va aveaobligația depunerii unui decont de taxă conform art. 1562alin. (1);c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacăexigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitareintervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.(62) Persoana impozabilă care potrivit alin. (61) esteobligată să își schimbe perioada fiscală trebuie să depunăo declarație de mențiuni la organul fiscal competent, întermen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii încare intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare caregenerează această obligație, și va utiliza ca perioadă fiscalăluna calendaristică pentru anul curent și pentru anulurmător. Dacă în cursul anului următor nu efectuează nicioachiziție intracomunitară de bunuri, persoana respectivă vareveni conform alin. (1) la trimestrul calendaristic dreptperioadă fiscală. În acest sens va trebui să depunădeclarația de mențiuni prevăzută la alin. (6).(7) Prin norme se stabilesc situațiile și condițiile în carese poate folosi o altă perioadă fiscală decât luna sautrimestrul calendaristic, cu condiția ca această perioadă sănu depășească un an calendaristic.
Norme metodologice:80. (1) În sensul art. 1561 alin. (1) din Codul fiscal, în oricesituație, echivalentul în lei al plafonului de 100.000 de euro sedetermină pe baza cursului de schimb comunicat de BancaNațională a României valabil pentru data de 31 decembrie aanului precedent, inclusiv pentru persoanele impozabile caresolicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 dinCodul fiscal în cursul anului. La determinarea cifrei de afaceriprevăzute la art. 1561 alin. (1) din Codul fiscal se cuprind inclusivfacturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate și altefacturi emise înainte de data livrării/prestării pentru operațiunileprevăzute la art. 152 alin. (2) din Codul fiscal.(2) În sensul art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal, organelefiscale competente pot aproba, la solicitarea justificată apersoanei impozabile, o altă perioadă fiscală, respectiv:a) semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilăefectuează operațiuni impozabile numai pe maximum 3 lunicalendaristice dintr-un semestru;b) anul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectueazăoperațiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristicedintr-o perioadă de un an calendaristic.(3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) se va transmiteautorităților fiscale competente până la data de 25 februarie aanului în care se exercită opțiunea și va fi valabilă pe duratapăstrării condițiilor prevăzute la alin. (2).(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentruAdministrația Națională a Rezervelor de Stat și ProblemeSpeciale și pentru unitățile cu personalitate juridică dinsubordinea acesteia, perioada fiscală este anul calendaristic.”61. După punctul 80 se introduc două noi puncte,punctele 801 și 802, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:Decontul special de taxă și alte declarațiiArt. 1563. — (1) Decontul special de taxă se depune laorganele fiscale competente de către persoanele care nu

sunt înregistrate și care nu trebuie să se înregistrezeconform art. 153, astfel:a) pentru achiziții intracomunitare de bunuri taxabile,altele decât cele prevăzute la lit. b) și c), de către persoaneleimpozabile înregistrate conform art. 1531;b) pentru achiziții intracomunitare de mijloace detransport noi, de către orice persoană, indiferent dacă estesau nu înregistrată conform art. 1531;c) pentru achiziții intracomunitare de produse accizabile,de către persoanele impozabile și persoanele juridiceneimpozabile, indiferent dacă sunt sau nu înregistrateconform art. 1531;d) pentru operațiunile și de către persoanele obligate laplata taxei, conform art. 150 alin. (2)—(4) și (6);e) pentru operațiunile și de către persoanele obligate laplata taxei conform art. 150 alin. (5), cu excepția situației încare are loc un import de bunuri sau o achizițieintracomunitară de bunuri.(2) Decontul special de taxă trebuie întocmit potrivitmodelului stabilit prin ordin al președintelui AgențieiNaționale de Administrare Fiscală și se depune până la datade 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naștereexigibilitatea operațiunilor menționate la alin. (1). Decontulspecial de taxă trebuie depus numai pentru perioadele încare ia naștere exigibilitatea taxei. Prin excepție, persoanelecare nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conformart. 153, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conformart. 1531, sunt obligate să depună decontul special de taxăpentru achizițiile intracomunitare de mijloace de transportnoi, înainte de înmatricularea acestora în România, dar numai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ianaștere exigibilitatea taxei aferente respectivei achizițiiintracomunitare.(3) În aplicarea alin. (2), organele fiscale competente înadministrarea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b),respectiv a persoanelor care nu sunt înregistrate și care nutrebuie să se înregistreze conform art. 153, indiferent dacăsunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531, vor elibera,în scopul înmatriculării mijlocului de transport nou, uncertificat care să ateste plata taxei, al cărui model șiconținut va fi stabilit prin ordin al președintelui AgențieiNaționale de Administrare Fiscală. În cazul achizițiilorintracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi însensul art. 1251 alin. (3), efectuate de persoanele prevăzutela alin. (1) lit. b), în vederea înmatriculării, organele fiscalecompetente vor elibera un certificat din care să rezulte cănu se datorează taxa în România.(4) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVAconform art. 153, a căror cifră de afaceri, astfel cum esteprevăzută la art. 152 alin. (2), realizată la finele unui ancalendaristic, este inferioară sumei de 10.000 euro,calculată la cursul de schimb valutar din ultima zi lucrătoarea anului, trebuie să comunice printr-o notificare scrisăorganelor fiscale de care aparțin, până la data de25 februarie inclusiv a anului următor, următoareleinformații:a) suma totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor deservicii către persoane înregistrate în scopuri de TVAconform art. 153, precum și suma taxei aferente;b) suma totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor deservicii către persoane care nu sunt înregistrate în scopuride TVA conform art. 153, precum și suma taxei aferente.(5) Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri deTVA conform art. 153, a căror cifră de afaceri, astfel cumeste prevăzută la art. 152, dar excluzând veniturile obținutedin vânzarea de bilete de transport internațional rutier depersoane, realizată la finele unui an calendaristic, este între
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10.000 euro, calculată la cursul de schimb valutar din ultimazi lucrătoare a anului, și 35.000 euro, calculată la cursul deschimb valutar comunicat de Banca Națională a Românieila data aderării, trebuie să comunice printr-o notificarescrisă organelor fiscale competente până la data de25 februarie inclusiv a anului următor, următoareleinformații:a) suma totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor deservicii către persoane înregistrate în scopuri de TVAconform art. 153;b) suma totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor deservicii către persoane care nu sunt înregistrate în scopuride TVA conform art. 153;c) suma totală și taxa aferentă achizițiilor de la persoaneînregistrate în scopuri de TVA conform art. 153;d) suma totală a achizițiilor de la persoane care nu suntînregistrate în scopuri de TVA conform art. 153.(6) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVAconform art. 153, care prestează servicii de transportinternațional, trebuie să comunice printr-o notificare scrisăorganelor fiscale competente, până la data de 25 februarieinclusiv a anului următor, suma totală a veniturilor obținutedin vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaționalde persoane cu locul de plecare din România.(7) Importatorii care dețin o autorizație unică pentruproceduri vamale simplificate eliberată de alt stat membrusau care efectuează importuri de bunuri în România dinpunct de vedere al TVA pentru care nu au obligația de adepune declarații vamale de import trebuie să depună laorganele vamale o declarație de import pentru TVA și accizela data la care intervine exigibilitatea taxei conformprevederilor art. 136.
Norme metodologice:801. În sensul art. 1563 alin. (4) și (5), prin cursul de schimbvalutar din ultima zi lucrătoare a anului se înțelege cursul deschimb comunicat de Banca Națională a României în ziuaanterioară și care este valabil pentru ultima zi lucrătoare aanului.
Codul fiscal:Declarația recapitulativăArt. 1564. — (1) Orice persoană impozabilă înregistrată înscopuri de TVA conform art. 153 sau art. 1531 trebuie săîntocmească și să depună la organele fiscale competente,până la data de 15 inclusiv a lunii următoare unei lunicalendaristice, o declarație recapitulativă în caremenționează:a) livrările intracomunitare scutite de taxă în condițiileprevăzute la art. 143 alin. (2) lit. a) și d), pentru careexigibilitatea taxei a luat naștere în luna calendaristicărespectivă;b) livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operațiunitriunghiulare prevăzute la art. 1321 alin. (5) efectuate înstatul membru de sosire a bunurilor și care se declară dreptlivrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitateade taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă;c) prestările de servicii prevăzute la art. 133 alin. (2)efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabiliteîn România, dar stabilite în Comunitate, altele decât celescutite de TVA în statul membru în care acestea suntimpozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștereîn luna calendaristică respectivă;d) achizițiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentrucare exigibilitatea de taxă a luat naștere în lunacalendaristică respectivă;e) achizițiile de servicii prevăzute la art. 133 alin. (2),efectuate de persoane impozabile din România care auobligația plății taxei conform art. 150 alin. (2), pentru care

exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristicărespectivă, de la persoane impozabile nestabilite înRomânia, dar stabilite în Comunitate.(2) Declarația recapitulativă se întocmește conformmodelului stabilit prin ordin al președintelui AgențieiNaționale de Administrare Fiscală, pentru fiecare lunăcalendaristică în care ia naștere exigibilitatea taxei pentruastfel de operațiuni.(3) Declarația recapitulativă cuprinde următoareleinformații:a) codul de identificare în scopuri de TVA al persoaneiimpozabile din România, pe baza căruia respectivapersoană a efectuat livrări intracomunitare de bunuri încondițiile menționate la art. 143 alin. (2) lit. a), a prestatservicii în condițiile stabilite la art. 133 alin. (2), altele decâtcele scutite de TVA în statul membru în care acestea suntimpozabile, a efectuat achiziții intracomunitare taxabile debunuri din alt stat membru sau a achiziționat serviciileprevăzute la art. 133 alin. (2), altele decât cele scutite deTVA;b) codul de identificare în scopuri de TVA al persoaneicare achiziționează bunurile sau primește serviciile în altstat membru decât România, pe baza căruia furnizorul sauprestatorul din România i-a efectuat o livrareintracomunitară scutită de TVA conform art. 143 alin. (2)lit. a) sau prestările de servicii prevăzute la art. 133 alin. (2),altele decât cele scutite de TVA;c) codul de identificare în scopuri de TVA din alt statmembru atribuit furnizorului/prestatorului care efectuează olivrare intracomunitară/o prestare de servicii în condițiilestabilite la art. 133 alin. (2) sau, după caz, doar codulstatului membru din care are loc livrarea intracomunitarăsau prestarea de servicii, în cazul în carefurnizorul/prestatorul nu și-a îndeplinit obligația deînregistrare în scopuri de TVA în statul respectiv, pentrupersoanele din România care realizează achizițiiintracomunitare taxabile sau achiziționează serviciileprevăzute la art. 133 alin. (2), altele decât cele scutite deTVA;d) codul de identificare în scopuri de TVA din România alpersoanei impozabile care efectuează un transfer în alt statmembru și pe baza căruia a efectuat acest transfer, înconformitate cu art. 143 alin. (2) lit. d), precum și codul deidentificare în scopuri de TVA al persoanei impozabile dinstatul membru în care s-a încheiat expedierea sautransportul bunurilor;e) codul de identificare în scopuri de TVA din statulmembru în care a început expedierea sau transportulbunurilor al persoanei impozabile care efectuează înRomânia o achiziție intracomunitară taxabilă conformart. 1301 alin. (2) lit. a) sau, după caz, doar codul statuluimembru respectiv, în cazul în care persoana impozabilă nueste identificată în scopuri de TVA în acel stat membru,precum și codul de identificare în scopuri de TVA dinRomânia al acestei persoane;f) pentru livrările intracomunitare de bunuri scutite deTVA conform art. 143 alin. (2) lit. a) și pentru prestările deservicii prevăzute la art. 133 alin. (2), altele decât celescutite de TVA în statul membru în care acestea suntimpozabile, valoarea totală a livrărilor/prestărilor pe fiecareclient în parte;g) pentru livrările intracomunitare de bunuri ce constauîn transferuri scutite conform art. 143 alin. (2) lit. d),valoarea totală a livrărilor, determinată în conformitate cuprevederile art. 137 alin. (1) lit. c), pe fiecare cod deidentificare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile
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de statul membru în care s-a încheiat expedierea sautransportul bunurilor;h) pentru achizițiile intracomunitare taxabile, valoareatotală pe fiecare furnizor în parte;i) pentru achizițiile intracomunitare asimilate careurmează unui transfer din alt stat membru, valoarea totalăa acestora stabilită în conformitate cu prevederile art. 137alin. (1) lit. c), pe fiecare cod de identificare în scopuri deTVA atribuit persoanei impozabile de statul membru în carea început expedierea sau transportul bunurilor sau, dupăcaz, pe codul statului membru respectiv, în cazul în carepersoana impozabilă nu este identificată în scopuri de TVAîn acel stat membru;j) pentru achizițiile de servicii prevăzute la art. 133alin. (2), altele decât cele scutite de TVA, valoarea totală aacestora pe fiecare prestator în parte;k) valoarea ajustărilor de TVA efectuate în conformitatecu prevederile art. 138 și art. 1381. Acestea se declarăpentru luna calendaristică în cursul căreia regularizarea afost comunicată clientului.(4) Declarațiile recapitulative se depun numai pentruperioadele în care ia naștere exigibilitatea taxei pentruoperațiunile menționate la alin. (1).
Norme metodologice:802. (1) În sensul art. 1564 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, încazul prestărilor de servicii prevăzute la art. 133 alin. (2) dinCodul fiscal efectuate în beneficiul unor persoane impozabilenestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, prestatorulva raporta în declarația recapitulativă numai serviciile care nubeneficiază de scutire de taxă în statul membru în care acesteasunt impozabile. În acest scop, se va considera că operațiuneaeste scutită de taxă în statul membru în care este impozabilădacă respectiva operațiune ar fi scutită de taxă în România. Însituația în care în România nu este aplicabilă o scutire de taxă,prestatorul este exonerat de obligația de a declara în declarațiarecapitulativă respectivul serviciu, dacă primește o confirmareoficială din partea autorității fiscale din statul membru în careoperațiunea este impozabilă, din care să rezulte că în statulmembru respectiv se aplică o scutire de taxă.(2) În sensul art. 1564 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal,beneficiarii persoane impozabile din România au obligația de adeclara în declarația recapitulativă achizițiile de serviciiprevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate depersoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite înComunitate, atunci când au obligația plății taxei pentrurespectivele servicii conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal,respectiv atunci când nu se aplică nicio scutire de taxă pentruserviciul respectiv.”62. Punctul 81 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Plata taxei la bugetArt. 157. — (1) Orice persoană trebuie să achite taxa deplată organelor fiscale până la data la care are obligațiadepunerii unuia dintre deconturile sau declarațiileprevăzute la art. 1562 și 1563.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), persoanaimpozabilă înregistrată conform art. 153 va evidenția îndecontul prevăzut la art. 1562, atât ca taxă colectată, cât șica taxă deductibilă, în limitele și în condițiile stabilite laart. 145—1471, taxa aferentă achizițiilor intracomunitare,bunurilor și serviciilor achiziționate în beneficiul său,pentru care respectiva persoană este obligată la plata taxei,în condițiile art. 150 alin. (2)—(6).(3) Taxa pentru importuri de bunuri, cu excepțiaimporturilor scutite de taxă, se plătește la organul vamal înconformitate cu reglementările în vigoare privind platadrepturilor de import. Importatorii care dețin o autorizație

unică pentru proceduri vamale simplificate, eliberată de altstat membru, sau care efectuează importuri de bunuri înRomânia din punct de vedere al TVA pentru care nu auobligația de a depune declarații vamale de import trebuiesă plătească taxa pe valoarea adăugată la organul vamalpână la data la care au obligația depunerii declarației deimport pentru TVA și accize.(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (3), până la datade 31 decembrie 2012 inclusiv, nu se face plata efectivă laorganele vamale de către persoanele impozabileînregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care auobținut certificat de amânare de la plată, în condițiilestabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice. De ladata de 1 ianuarie 2013, prin exceptare de la prevederilealin. (3), nu se face plata efectivă la organele vamale decătre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVAconform art. 153.(5) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (4)evidențiază taxa aferentă bunurilor importate în decontulprevăzut la art. 1562, atât ca taxă colectată, cât și ca taxădeductibilă, în limitele și în condițiile stabilite la art. 145—1471.(6) În cazul în care persoana impozabilă nu este stabilităîn România și este scutită, în condițiile art. 154 alin. (4), dela înregistrare, conform art. 153, organele fiscalecompetente trebuie să emită o decizie în care să precizezemodalitatea de plată a taxei pentru livrările de bunuri și/sauprestările de servicii realizate ocazional, pentru carepersoana impozabilă este obligată la plata taxei.(7) Pentru importul de bunuri scutit de taxă în condițiileprevăzute la art. 142 alin. (1) lit. l), organele vamale potsolicita constituirea de garanții privind taxa pe valoareaadăugată. Garanția privind taxa pe valoarea adăugatăaferentă acestor importuri se constituie și se eliberează înconformitate cu condițiile stabilite prin ordin al ministruluifinanțelor publice.
Norme metodologice:81. (1) În scopul aplicării prevederilor art. 157 alin. (4) dinCodul fiscal, organele vamale nu vor solicita plata taxei pevaloarea adăugată pentru importuri de bunuri persoanelorimpozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, careau obținut certificat de amânare de la plată, în condițiile stabiliteprin ordin al ministrului finanțelor publice.(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2013, organele vamalenu vor solicita plata taxei pe valoarea adăugată pentru importuride bunuri persoanelor care fac dovada că sunt înregistrate înscopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Nu se aplicăaceste prevederi în cazul persoanelor care sunt înregistrate înscopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare conform art. 1531din Codul fiscal, care fac plata taxei în conformitate cuprevederile art. 157 alin. (3) din Codul fiscal.(3) În cursul perioadei fiscale, importatorii înregistrați înscopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care au obținutcertificat de amânare de la plată, în condițiile stabilite prin ordinal ministrului finanțelor publice, reflectă taxa pe valoareaadăugată aferentă acestor importuri în jurnalele pentrucumpărări pe baza declarației vamale de import sau, după caz,a documentului pentru regularizarea situației emis de autoritateavamală. Contabil, taxa aferentă importului se înregistreazăconcomitent atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă. Îndecontul de taxă pe valoarea adăugată, taxa se evidențiază atâtca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă, în limitele și încondițiile prevăzute la art. 145, 146, 147 și 1471 din Codul fiscal.”
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63. Punctul 811 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Corectarea documentelorArt. 159. — (1) Corectarea informațiilor înscrise în facturisau în alte documente care țin loc de factură se efectueazăastfel:a) în cazul în care documentul nu a fost transmis cătrebeneficiar, acesta se anulează și se emite un noudocument;b) în cazul în care documentul a fost transmisbeneficiarului, fie se emite un nou document care trebuiesă cuprindă, pe de o parte, informațiile din documentulinițial, numărul și data documentului corectat, valorile cusemnul minus, iar pe de altă parte, informațiile și valorilecorecte, fie se emite un nou document conținândinformațiile și valorile corecte și concomitent se emite undocument cu valorile cu semnul minus în care se înscriunumărul și data documentului corectat.(2) În situațiile prevăzute la art. 138 furnizorii de bunuriși/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi sau altedocumente, cu valorile înscrise cu semnul minus, cândbaza de impozitare se reduce sau, după caz, fără semnulminus, dacă baza de impozitare se majorează, care vor fitransmise și beneficiarului, cu excepția situației prevăzutela art. 138 lit. d).(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unuicontrol fiscal și au fost constatate și stabilite erori în ceprivește stabilirea corectă a taxei colectate, fiind obligatela plata acestor sume în baza actului administrativ emis deautoritatea fiscală competentă, pot emite facturi de corecțieconform alin. (1) lit. b) către beneficiari. Pe facturile emisese va face mențiunea că sunt emise după control și vor fiînscrise într-o rubrică separată în decontul de taxă.Beneficiarii au drept de deducere a taxei înscrise în acestefacturi în limitele și în condițiile stabilite la art. 145—1471.
Norme metodologice:811. (1) În sensul prevederilor art. 159 alin. (1) din Codulfiscal, documentul care ține loc de factură este documentul emispentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, înconformitate cu obligațiile impuse de un acord sau tratat la careRomânia este parte, care conține cel puțin informațiile prevăzutela art. 155 alin. (5) din Codul fiscal.(2) În situația în care o persoană impozabilă a emis facturiaplicând regimul de taxare și ulterior intră în posesiadocumentelor justificative care îi dau dreptul la aplicarea uneiscutiri de taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143, 144sau 1441 din Codul fiscal, aceasta poate corecta facturile emise,conform art. 159 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, aplicând regimulde scutire corespunzător operațiunilor realizate.(3) Organele de inspecție fiscală vor permite deducerea taxeipe valoarea adăugată în cazul în care documentele controlateaferente achizițiilor nu conțin toate informațiile prevăzute laart. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau/și acestea sunt incorecte,dacă pe perioada desfășurării inspecției fiscale la beneficiardocumentele respective vor fi corectate de furnizor/prestator înconformitate cu art. 159 din Codul fiscal. Furnizorul/prestatorulare dreptul să aplice prevederile art. 159 alin. (1) lit. b) din Codulfiscal pentru a corecta anumite informații din factură care suntobligatorii conform art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, care au fostomise sau înscrise eronat, dar care nu sunt de natură sămodifice baza de impozitare și/sau taxa aferentă operațiunilor,sau nu modifică regimul fiscal al operațiunii facturate inițial, chiardacă au fost supuși unei inspecții fiscale — această factură vafi atașată facturii inițiale, fără să genereze înregistrări în decontulde taxă al perioadei fiscale în care se operează corecția, nici lafurnizor/prestator, nici la beneficiar.

(4) Furnizorii/prestatorii care emit facturi de corecție dupăinspecția fiscală, în conformitate cu prevederile art. 159 alin. (3)din Codul fiscal, vor înscrie aceste facturi în jurnalul pentruvânzări într-o rubrică separată care vor fi preluate de asemeneaîntr-o rubrică separată din decontul de taxă, fără a avea obligațiasă colecteze taxa pe valoarea adăugată înscrisă în respectivelefacturi. Pentru a evita situațiile de abuz și pentru a permiteidentificarea situațiilor în care se emit facturi după inspecțiafiscală, în cuprinsul acestor facturi furnizorii/prestatorii vormenționa că sunt emise după inspecția fiscală. Beneficiarii voravea dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscriseîn aceste facturi în limitele și în condițiile stabilite la art. 145—1471 din Codul fiscal, taxa fiind înscrisă în rubricile din decontulde taxă aferente achizițiilor de bunuri și servicii. Emitereafacturilor de corecție nu poate depăși perioada prevăzută laart. 1471 alin. (2) din Codul fiscal.(5) Prevederile alin. (4) și ale art. 159 alin. (3) din Codul fiscalse aplică și pentru situațiile în care facturile de corecție se referăla perioade fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2010.(6) Prevederile alin. (4) și (5) se aplică inclusiv în cazul micilorîntreprinderi care nu s-au înregistrat în scopuri de TVA conformart. 153 din Codul fiscal la depășirea plafonului prevăzut deart. 152 din Codul fiscal și organele de inspecție fiscală au stabilitdiferențe de taxă colectată de plată conform pct. 62 alin. (2).(7) Prevederile art. 159 se aplică numai de către persoaneleînregistrate în scopuri de TVA în România. În cazul persoanelorcare nu sunt înregistrate și nu au obligația înregistrării în scopuride TVA în România, se aplică prevederile art. 155 alin. (11) dinCodul fiscal.”64. Punctul 82 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Codul fiscal:Măsuri de simplificareArt. 160. — (1) Prin excepție de la prevederile art. 150alin. (1), în cazul operațiunilor taxabile persoana obligată laplata taxei este beneficiarul pentru operațiunile prevăzute laalin. (2). Condiția obligatorie pentru aplicarea taxării inverseeste ca atât furnizorul, cât și beneficiarul să fie înregistrațiîn scopuri de TVA conform art. 153.(2) Operațiunile pentru care se aplică taxarea inversăsunt:a) livrarea de deșeuri și materii prime secundarerezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definitede Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privindgestionarea deșeurilor industriale reciclabile, republicată,cu modificările ulterioare;b) livrarea de masă lemnoasă și materiale lemnoase,astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 Codul silvic,cu modificările și completările ulterioare.(3) Pe facturile emise pentru livrările de bunuri/prestărilede servicii prevăzute la alin. (2) furnizorii/prestatorii nu vorînscrie taxa colectată aferentă. Beneficiarii vor determinataxa aferentă, care se va evidenția în decontul prevăzut laart. 1562, atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă.Beneficiarii au drept de deducere a taxei în limitele și încondițiile stabilite la art. 145—1471.(4) De aplicarea prevederilor prezentului articol suntresponsabili atât furnizorii, cât și beneficiarii. Prin normese stabilesc responsabilitățile părților implicate în situațiaîn care nu s-a aplicat taxare inversă.(5) Prevederile prezentului articol se aplică numai pentrulivrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul țării.
Norme metodologice:82. (1) În sensul art. 160 alin. (5) din Codul fiscal, prin livrăride bunuri/prestări de servicii în interiorul țării se înțelegeoperațiunile realizate numai între persoane care suntînregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au locullivrării sau locul prestării în România conform art. 132, respectiv
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art. 133, din Codul fiscal, și sunt operațiuni taxabile conformtitlului VI din Codul fiscal.(2) În cazul livrărilor de bunuri prevăzute la art. 160 alin. (2)din Codul fiscal, inclusiv pentru avansurile încasate, furnizoriiemit facturi fără taxă și înscriu în aceste facturi o mențiunereferitoare la faptul că au aplicat taxarea inversă. Taxa secalculează de către beneficiar și se înscrie în facturi și în jurnalulpentru cumpărări, fiind preluată atât ca taxă colectată, cât și cataxă deductibilă în decontul de taxă. Din punct de vederecontabil, beneficiarul va înregistra în cursul perioadei fiscale4426 = 4427 cu suma taxei aferente.(3) Înregistrarea taxei de către cumpărător atât ca taxăcolectată, cât și ca taxă deductibilă în decontul de taxă estedenumită autolichidarea taxei pe valoarea adăugată. Colectareataxei pe valoarea adăugată la nivelul taxei deductibile esteasimilată cu plata taxei către furnizor/prestator. Prevederileacestui alineat sunt valabile pentru orice alte situații în care seaplică taxare inversă.(4) Persoanele impozabile cu regim mixt care sunt beneficiariai unor achiziții supuse taxării inverse, conform art. 160 dinCodul fiscal, vor deduce taxa în decontul de taxă în limitele și încondițiile stabilite la art. 145, 1451, 146, 147 și 1471 din Codulfiscal.(5) Furnizorii/prestatorii care sunt persoane impozabile curegim mixt vor lua în calculul pro rata, ca operațiuni taxabile,valoarea livrărilor/prestărilor pentru care au aplicat taxareinversă.(6) În cazul neaplicării taxării inverse prevăzute de legeorganele de inspecție fiscală vor dispune măsuri pentruobligarea furnizorilor/prestatorilor și a beneficiarilor la corectareaoperațiunilor și aplicarea taxării inverse conform prevederilor dinprezentele norme. În cadrul inspecției fiscale la beneficiariioperațiunilor, organele de inspecție fiscală vor avea în vederecă beneficiarul avea obligația să colecteze TVA la momentulexigibilității operațiunii, concomitent cu exercitarea dreptului dededucere.(7) Pentru soluționarea situațiilor tranzitorii care pot apăreaca urmare a eliminării sau a includerii unor operațiuni încategoria celor pentru care se aplică taxare inversă în cadrulart. 160 din Codul fiscal, se aplică prevederile art. 134 alin. (6)din Codul fiscal, respectiv se va aplica regimul în vigoare la dataexigibilității de taxă. În acest sens se va proceda conformurmătorului exemplu:Exemplu: o persoană impozabilă aflată în stare de insolvențăa emis facturi parțiale și/sau de avansuri în cursul anului 2009.Faptul generator de taxă are loc după data de 1 ianuarie 2010.La regularizarea facturilor parțiale și/sau de avansuri emise înanul 2009 se va menține regimul aplicat la data exigibilității detaxă, respectiv taxarea inversă, furnizorul/prestatorul fiind obligatla plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal numaipentru diferența între valoarea livrării/prestării și sumelefacturate în anul 2009.”F. Titlul VII „Accize și alte taxe speciale”1. Punctul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:„52. (1) În vederea determinării accizei aferentă țigaretelordin categoria de preț cea mai vândută, antrepozitarii autorizați,operatorii înregistrați/destinatarii înregistrați și importatoriiautorizați de astfel de produse sunt obligați să prezinte lunar,până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei de raportare,situația livrărilor de țigarete efectuate în luna de raportare.Această situație va cuprinde informații referitoare la cantitățilelivrate în luna de raportare, exprimate în 1000 de bucăți țigarete,aferente fiecărei categorii de preț practicate și valoarea accizeicorespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.(2) Situația prevăzută la alin. (1) se întocmește în3 exemplare, cu următoarele destinații: primul exemplar rămâneoperatorului economic, exemplarul al doilea se transmite

autorității vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor decomandă pentru timbre, iar exemplarul al treilea se transmiteautorității fiscale centrale — direcția cu atribuții în elaborarealegislației în domeniul accizelor.”2. Punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:„6. (1) Prețurile maxime de vânzare cu amănuntul pentruțigarete se stabilesc de antrepozitarul autorizat pentru producție,de antrepozitarul autorizat pentru depozitare pentru țigareteleachiziționate, cu excepția celor pentru care prețurile se declarăde producătorul intern, de operatorul înregistrat/destinatarulînregistrat sau de importatorul de astfel de produse și se notificăla autoritatea fiscală centrală — direcția cu atribuții în elaborarealegislației în domeniul accizelor.(2) Înregistrarea de către autoritatea fiscală centrală aprețurilor maxime de vânzare cu amănuntul se face pe bazadeclarației scrise a antrepozitarului autorizat, a operatoruluiînregistrat/destinatarului înregistrat sau a importatorului,modelul-tip al acesteia fiind prevăzut în anexa nr. 4.(3) Declarația se va întocmi în 3 exemplare, care se vorînregistra la autoritatea fiscală centrală — direcția cu atribuții înelaborarea legislației în domeniul accizelor. După înregistrare,un exemplar rămâne la autoritatea fiscală centrală, exemplarulal doilea rămâne la persoana care a întocmit-o, iar exemplarulal treilea se va transmite autorității vamale teritoriale competentecu aprobarea notelor de comandă pentru timbre.(4) Declarația, care va cuprinde în mod expres data de lacare se vor practica prețurile maxime, va fi depusă la autoritateafiscală centrală cu minimum două zile înainte de data practicăriiacestor prețuri.(5) Cu minimum 24 de ore înainte de data efectivă a intrăriiîn vigoare, lista cuprinzând prețurile maxime de vânzare cuamănuntul, cu numărul de înregistrare atribuit de autoritateafiscală centrală, va fi publicată, prin grija antrepozitaruluiautorizat, a operatorului înregistrat/destinatarului înregistrat saua importatorului, în două cotidiene de mare tiraj. Câte unexemplar din cele două cotidiene va fi depus la autoritateafiscală centrală în ziua publicării.(6) Ori de câte ori se intenționează modificări ale prețurilormaxime de vânzare cu amănuntul, antrepozitarul autorizat,operatorul înregistrat/destinatarul înregistrat sau importatorul areobligația să redeclare prețurile pentru toate sortimentele dețigarete, indiferent dacă modificarea intervine la unul sau la maimulte sortimente. Redeclararea se face pe baza aceluiași modelde declarație prevăzut la alin. (2) și cu respectarea termenelorprevăzute la alin. (4) și (5).(7) După primirea declarațiilor privind prețurile maxime devânzare cu amănuntul și după publicarea acestora în douăcotidiene de mare tiraj, autoritatea fiscală centrală va publicaaceste liste pe site-ul propriu.(8) Antrepozitarul autorizat, operatorul înregistrat/destinatarulînregistrat sau importatorul autorizat de astfel de produse, carerenunță la comercializarea pe piața internă a unui anumitsortiment de țigarete, are obligația de a comunica acest faptautorității fiscale centrale și de a înscrie în continuare prețurileaferente acestor sortimente în declarația prețurilor maxime devânzare cu amănuntul, pe perioada de până la epuizare, dar numai puțin de 3 luni.(9) În situația destinatarului înregistrat care achiziționeazădoar ocazional țigarete dintr-un alt stat membru, acesta va urmaprocedura prevăzută la alin. (1)—(6).(10) În situațiile în care nu se pot identifica prețurile devânzare cu amănuntul maxim declarate pentru țigareteleprovenite din confiscări sau pentru cele care nu au fostidentificate ca fiind comercializate în regim duty-free, calcululaccizelor se face pe baza accizei totale prevăzute în anexa nr. 1la titlul VII din Codul fiscal.
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(11) Prețul de vânzare al țigaretelor practicat de oricepersoană nu poate depăși prețul maxim de vânzare cuamănuntul declarat în vigoare la momentul vânzării.”3. La punctul 20, după alineatul (14) se introduce un noualineat, alineatul (141), cu următorul cuprins:„(141) În cazul antrepozitarului autorizat pentru producție debioetanol, destinat utilizării în producția de produse energetice,nivelul garanției ce trebuie constituită corespunde unei cote de0,6% din suma accizelor aferente ieșirilor de astfel de produsdin antrepozitul fiscal, estimate la nivelul unui an.”4. La punctul 24 alineatul (1), litera c) se modifică șiva avea următorul cuprins:„c) băuturile slab alcoolizate, cu o concentrație alcoolică depână la 10% în volum inclusiv;”.5. La punctul 26, alineatele (4) și (6) se modifică șivor avea următorul cuprins:„(4) Banderolele pentru marcarea produselor intermediare șia alcoolului etilic vor avea inscripționate următoarele elemente:a) denumirea operatorului economic cu drept de marcare șicodul de marcare atribuit acestuia;b) denumirea generică a produsului, respectiv: alcool, băuturislab alcoolizate — după caz, băuturi spirtoase, țuică, rachiuridin fructe, produse intermediare;c) seria și numărul care identifică în mod unic banderola;d) cantitatea nominală exprimată în litri de produs conținut;e) concentrația alcoolică.[....](6) Banderolele se aplică pe sistemul de închidere a buteliilor,cutiilor de tetra pak/tetra brik sau a oricărui alt tip de ambalajindividual, astfel încât prin deschiderea acestora să se asiguredistrugerea banderolelor. Sunt supuse marcării prin banderoleinclusiv ambalajele individuale ce depășesc capacitatea de1 litru, dar nu mai mult de 3 litri.”6. La punctul 26, alineatul (61) se abrogă.7. La punctul 28, alineatele (3) și (4) se modifică șivor avea următorul cuprins:„(3) În cazul antrepozitarului autorizat, operatorului înregistratși al importatorului autorizat, fiecare notă de comandă se aprobă —total sau parțial — de autoritatea vamală prevăzută la alin. (1), înfuncție de:a) datele din situația lunară privind evidența achiziționării,utilizării și returnării marcajelor, prezentată de solicitant laautoritatea vamală competentă cu aprobarea notelor decomandă de marcaje, potrivit alin. (9);b) livrările de produse accizabile marcate, efectuate înultimele 6 luni față de data solicitării unei noi note de comandă.(4) În situația în care în decursul unei luni se solicită ocantitate de marcaje mai mare decât media lunară a livrărilordin ultimele 6 luni, se va depune un memoriu justificativ în carevor fi explicate motivele care au generat necesitățilesuplimentare.”8. Punctul 302 se modifică și va avea următorul cuprins:„302. (1) Operatorul economic — persoană fizică sau juridicăautorizată —, în exercitarea activității acestuia, poate achiziționadin alte state membre ale Uniunii Europene produse supuseaccizelor de natura celor prevăzute la art. 207 din Codul fiscal,cu condiția deținerii unei autorizații pentru achizițiiintracomunitare de astfel de produse emise de autoritateavamală teritorială.(2) Pentru obținerea autorizației prevăzute la alin. (1)operatorul economic trebuie să depună o cerere care să conținăinformațiile și să fie însoțită de documentele prevăzute în anexanr. 29.(3) Autoritatea vamală teritorială poate să solicite operatoruluieconomic solicitant al autorizației orice informație și documentepe care le consideră necesare, după caz, cu privire la:a) identitatea operatorului economic;b) amplasarea locurilor unde se recepționează produseleaccizabile;

c) tipurile de produse accizabile ce urmează a fi recepționateîn fiecare locație;d) capacitatea operatorului economic de a asigura garanțiafinanciară.(4) Nu va fi autorizată pentru achiziții intracomunitarepersoana care a fost condamnată printr-o hotărârejudecătorească definitivă în România sau într-un alt stat pentruo infracțiune dintre cele reglementate de legislația fiscală.(5) Autorizația de operator economic pentru achizițiiintracomunitare are valabilitate 3 ani, cu începere de la data de1 a lunii următoare celei în care operatorul economic facedovada constituirii garanției în cuantumul și în forma aprobatede autoritatea vamală teritorială. Orice astfel de operator areobligația de a depune o garanție corespunzătoare unei cote de3% din suma totală a accizelor aferente produselor achiziționateîn anul anterior. În cazul unui nou operator, garanția vareprezenta 3% din accizele estimate, aferente produselor ceurmează a se achiziționa pe parcursul unui an. Garanția poatefi sub formă de depozit în numerar și/sau de garanții personale,modul de constituire fiind cel prevăzut la pct. 20.(6) În situația în care intervin modificări față de datele inițialemenționate în autorizație, operatorul economic are obligația dea solicita autorității vamale teritoriale emitente a autorizațieimodificarea acesteia, după cum urmează:a) pentru fiecare nouă locație în care urmează a se realizarecepția de produse supuse accizelor, cu cel puțin 15 zile înaintede recepția produselor;b) dacă se modifică datele de identificare ale operatoruluieconomic, în termen de 30 de zile de la data înregistrăriimodificării;c) dacă modificările intervenite se referă la tipul produselorsupuse accizelor, cu cel puțin 60 de zile înainte de recepțiaproduselor.(7) Operatorul economic nu poate realiza recepția deproduse supuse accizelor într-o locație dacă nu face dovadaînregistrării acesteia la autoritatea vamală teritorială.(8) Produsele supuse accizelor primite de către operatoruleconomic sunt însoțite de documentul comercial care atestăachiziția intracomunitară.(9) Autorizația poate fi revocată de autoritatea emitentă aacesteia în situația în care operatorul economic săvârșește oinfracțiune la reglementările fiscale.(10) Decizia de revocare se comunică operatorului economicși produce efecte de la data la care a fost adusă la cunoștințaoperatorului economic.(11) În cazuri excepționale când interesele legitime aleoperatorului economic impun aceasta, autoritatea vamalăemitentă a autorizației poate decala termenul de intrare învigoare a deciziei de revocare, la o dată ulterioară.(12) Operatorul economic nemulțumit poate contesta deciziade revocare a autorizației, potrivit legislației în vigoare.(13) Contestarea deciziei de revocare a autorizației deoperator economic pentru achiziții intracomunitare suspendăefectele juridice ale acestei decizii pe perioada soluționăriicontestației în procedură administrativă.(14) În cazul în care operatorul economic dorește să renunțela autorizație, acesta are obligația să notifice acest fapt autoritățiivamale emitente cu cel puțin 60 de zile înainte de data de lacare renunțarea la autorizație produce efecte.”9. Punctul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:„31. (1) Operatorii economici care exportă sau care livreazăîntr-un alt stat membru sortimente de cafea obținute dinoperațiuni proprii de prelucrare a cafelei achiziționate direct decătre aceștia din alte state membre sau din import pot solicita lacerere restituirea accizelor. Intră sub incidența acestor prevederiși sortimentele de cafea rezultate exclusiv din operațiuni deambalare.
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(2) De asemenea, beneficiază la cerere de regimul derestituire și operatorii economici, pentru cantitățile de cafeaachiziționate direct de către aceștia dintr-un stat membru saudin import, care ulterior sunt exportate ori sunt livrate în alt statmembru, fără a suporta vreo modificare.(3) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscală lacare solicitantul este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe, înintervalul de până la 3 luni de la data efectuării livrării către unalt stat membru sau a operațiunii de export către o țară terță.(4) Cererea prevăzută la alin. (3) va conține obligatoriuinformații privind cantitatea produselor expediate, statul membrude destinație sau țara terță, valoarea totală a facturii șifundamentarea sumelor reprezentând accizele de restituit.(5) Odată cu cererea de restituire, solicitantul trebuie sădepună următoarele documente justificative:a) în cazul exportului:1. copia documentului vamal de import al produselor sau adocumentului care atestă achiziția acestora dintr-un statmembru;2. copia documentului care atestă plata accizelor la importulproduselor sau la achiziția acestora dintr-un stat membru,confirmat de banca la care plătitorul are contul deschis;3. copia declarației vamale care reprezintă dovada faptului căprodusele au fost exportate;b) în cazul livrării către un stat membru:1. copia documentului vamal de import al produselor sau adocumentului care atestă achiziția acestora dintr-un statmembru;2. copia documentului care atestă plata accizelor la importulproduselor sau la achiziția acestora dintr-un stat membru,confirmat de banca la care plătitorul are contul deschis;3. copia facturii către cumpărătorul din statul membru dedestinație.(6) În situația în care intervine reducerea nivelului accizei,pentru cererile de restituire care sunt prezentate în intervalul de3 luni de la reducere, restituirea este acordată la nivelul accizeiîn vigoare la momentul depunerii cererii, dacă nu se face dovadacă pentru produsele expediate s-au plătit accizele la nivelulaplicabil anterior reducerii.(7) Operatorii economici pot beneficia la cerere de restituireaaccizelor și în cazul cantităților de produse prevăzute la alin. (1)și (2) achiziționate direct din alte state membre sau din import șireturnate furnizorilor fără a suporta vreo modificare.(8) Pentru cazul prevăzut la alin. (7) cererea de restituire sedepune la autoritatea fiscală la care solicitantul este înregistratca plătitor de impozite și taxe, în intervalul de până la 30 de zilede la data achiziționării produselor.(9) Cererea prevăzută la alin. (8) va conține obligatoriuinformații privind cantitatea de produse accizate achiziționate,statul membru de achiziție sau țara terță, valoarea totală afacturii de achiziție, motivația returului de produse accizate șifundamentarea sumelor reprezentând accizele de restituit.(10) Odată cu cererea de restituire prevăzută la alin. (8),solicitantul trebuie să depună următoarele documentejustificative:a) în cazul returnării la export:1. copia documentului vamal de import al produselor sau adocumentului care atestă achiziția acestora dintr-un statmembru;2. copia documentului care atestă plata accizelor la importulproduselor sau la achiziția acestora dintr-un stat membru,confirmat de banca la care plătitorul are contul deschis;3. copia declarației vamale care reprezintă dovada căprodusele au fost returnate la export;b) în cazul returnării produselor accizate către furnizoruldintr-un stat membru:

1. copia documentului vamal de import al produselor sau a
documentului care atestă achiziția acestora dintr-un stat
membru;
2. copia documentului care atestă plata accizelor la importul

produselor sau la achiziția acestora dintr-un stat membru,
confirmat de banca la care plătitorul are contul deschis;
3. copia documentului comercial care atestă că produsele au

fost returnate furnizorului dintr-un alt stat membru.
(11) În toate situațiile, după verificarea de către autoritatea

fiscală a corectitudinii informațiilor prezentate de solicitant, se
va proceda la restituirea accizelor în termen de până la 45 de
zile de la depunerea cererii.
(12) Restituirea accizelor se efectuează potrivit prevederilor

Codului de procedură fiscală.”
10. După punctul 70 se introduc cincizeci de noi puncte,

punctele 71—120, cu următorul cuprins:
„Codul fiscal:

CAPITOLUL I1
Regimul accizelor armonizate

SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

Sfera de aplicare
Art. 2062. — Accizele armonizate, denumite în continuare

accize, sunt taxe speciale percepute direct sau indirect
asupra consumului următoarelor produse:

a) alcool și băuturi alcoolice;
b) tutun prelucrat;
c) produse energetice și electricitate.
Norme metodologice:
71. (1) Accizele armonizate sunt aferente produselor supuse

obligatoriu accizelor la nivel comunitar, regimul general al
accizelor reglementat prin Directiva 2008/118/CE aplicabilă
teritoriului Comunității, fiind transpus în legislația națională la
titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Cod
fiscal.
(2) Sumele datorate reprezentând accize se calculează în

lei, pe baza cursului de schimb stabilit în conformitate cu
prevederile art. 218 din Codul fiscal, după cum urmează:
a) pentru bere:
A = C x K x R x Q,
unde:
A = cuantumul accizei
C = numărul de grade Plato
K = acciza unitară, în funcție de capacitatea de producție

anuală, prevăzută la nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul
fiscal
R = cursul de schimb leu/euro
Q = cantitatea în hectolitri
Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în

grame, conținută în 100 g de soluție măsurată la origine, la
temperatura de 20 grade/4 grade C.
Concentrația zaharometrică exprimată în grade Plato, în

funcție de care se calculează și se virează la bugetul de stat
accizele, este cea înscrisă în specificația tehnică elaborată pe
baza standardului în vigoare pentru fiecare sortiment, care
trebuie să fie aceeași cu cea înscrisă pe etichetele de
comercializare a sortimentelor de bere. Abaterea admisă este
de 0,5 grade Plato;
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b) pentru vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase șiproduse intermediare:A = K x R x Q,unde:A = cuantumul accizeiK = acciza unitară prevăzută la nr. crt. 2.2, 3.2 și 4 din anexanr. 1 la titlul VII din Codul fiscalR = cursul de schimb leu/euroQ = cantitatea în hectolitric) pentru alcool etilic:A = C x K x R x Q , 100unde:A = cuantumul accizeiC = concentrația alcoolică exprimată în procente de volumK = acciza specifică, în funcție de capacitatea de producțieanuală, prevăzută la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 la titlul VII din CodulfiscalR = cursul de schimb leu/euroQ = cantitatea în hectolitrid) pentru țigarete:Total acciza = A1 + A2,în care:A1 = acciza specificăA2 = acciza ad valoremA1 = K1 x R x Q1A2 = K2 x PA x Q2,unde:K1 = acciza specifică prevăzută la nr. crt. 6 din anexa nr. 1 latitlul VII din Codul fiscalK2 = acciza ad valorem prevăzută la nr. crt. 6 din anexa nr. 1la titlul VII din Codul fiscalR = cursul de schimb leu/euroPA = prețul maxim de vânzare cu amănuntulQ1 = cantitatea exprimată în unități de 1.000 buc. țigareteQ2 = numărul de pachete de țigarete aferente lui Q1e) pentru țigări, și țigări de foi:A = Q x K x R,unde:A = cuantumul accizeiQ = cantitatea exprimată în unități de 1.000 buc. țigăriK = acciza unitară prevăzută la nr. crt. 7 din anexa nr. 1 latitlul VII din Codul fiscalR = cursul de schimb leu/eurof) pentru tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete șipentru alte tutunuri de fumat:A = Q x K x R,unde:A = cuantumul accizeiQ = cantitatea în kgK = acciza unitară prevăzută la nr. crt. 8 și 9 din anexa nr. 1la titlul VII din Codul fiscalR = cursul de schimb leu/eurog) pentru produse energetice:A = Q x K x R,unde:A = cuantumul accizeiQ = cantitatea exprimată în tone, 1.000 litri sau gigajouliK = acciza unitară prevăzută la nr. crt. 10—17 din anexa nr. 1la titlul VII din Codul fiscalR = cursul de schimb leu/euroPentru gazul natural, determinarea conținutului de energiefurnizată se face în conformitate cu Regulamentul de măsurarea cantităților de gaze naturale tranzacționate angro, aprobat prindecizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare înDomeniul Gazelor Naturale.h) pentru electricitate:A = Q x K x R,unde:A = cuantumul accizei

Q = cantitatea de energie electrică activă exprimată în MWhK = acciza unitară prevăzută la nr. crt. 18 din anexa nr. 1 latitlul VII Codul fiscalR = cursul de schimb leu/euro(3) Pentru băuturile alcoolice — altele decât bere; vinuri;băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri și produseintermediare —, precum și pentru produsele din grupa tutunuluiprelucrat, se calculează contribuția pentru finanțarea unorcheltuieli de sănătate prevăzută la art. 363 din Legeanr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificărileși completările ulterioare.(4) Pentru băuturile alcoolice, țigaretele, țigările și țigările defoi, se calculează cota de 1% datorată Agenției Naționale pentruSport, prevăzută în Legea educației fizice și sportuluinr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, cotă carese aplică asupra valorii accizelor determinate potrivitprevederilor alin. (2), diminuată cu valoarea contribuției pentrufinanțarea unor cheltuieli de sănătate prevăzute la alin. (3).(5) Valoarea accizelor datorate bugetului de stat reprezintădiferența dintre valoarea accizelor determinată potrivitprevederilor alin. (2) din care se deduc: contribuția prevăzută laalin. (3), cota de 1% prevăzută la alin. (4) și, după caz,contravaloarea marcajelor utilizate pentru marcarea produselorsupuse acestui regim, conform procedurii prevăzute lapct. 117.3.
Codul fiscal:DefinițiiArt. 2063. — În înțelesul prezentului capitol, se vor folosiurmătoarele definiții: [...]2. producția de produse accizabile reprezintă oriceoperațiune prin care aceste produse sunt fabricate,procesate sau transformate sub orice formă;3. antrepozitarul autorizat este persoana fizică saujuridică autorizată de autoritatea competentă, în cadrulactivității sale să producă, să transforme, să dețină, săprimească sau să expedieze produse accizabile în regimsuspensiv de accize într-un antrepozit fiscal; [...]15. codul NC reprezintă poziția tarifară, subpozițiatarifară sau codul tarifar, așa cum este prevăzută/prevăzutîn Regulamentul CE nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și TarifulVamal Comun, în vigoare de la 19 octombrie 1992, iar încazul produselor energetice, în vigoare de la 1 ianuarie2002. Ori de câte ori intervin modificări în nomenclaturacombinată a Tarifului vamal comun, corespondența dintrecodurile NC prevăzute în prezentul capitol și noile coduriNC se va realiza potrivit prevederilor din normelemetodologice; [...]
Norme metodologice:72. (1) Prin noțiunea activitate de producție se înțelege oriceoperațiune prin care produsele accizabile sunt fabricate,procesate sau modificate sub orice formă, inclusiv operațiunilede îmbuteliere și ambalare a produselor accizabile în vedereaeliberării pentru consum a acestora.(2) În activitatea de producție este inclusă și operațiunea deextracție a produselor energetice, așa cum sunt definite laart. 20616 alin. (1) din Codul fiscal.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), operațiuneaexclusivă de aditivare a produselor energetice în regimsuspensiv de accize poate fi realizată în antrepozite fiscale dedepozitare.(4) În înțelesul prezentelor norme metodologice, autoritateacompetentă poate fi:a) Comisia pentru autorizarea operatorilor de produsesupuse accizelor armonizate, instituită prin ordin al ministruluifinanțelor publice, denumită în continuare Comisie;
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b) Ministerul Finanțelor Publice — direcția cu atribuții înelaborarea legislației privind regimul accizelor, denumită încontinuare autoritate fiscală centrală;c) direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale aVămilor denumite în continuare autoritate vamală centrală;d) direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau amunicipiului București și Direcția generală de administrare amarilor contribuabili, denumite în continuare autoritate fiscală
teritorială;e) direcțiile județene pentru accize și operațiuni vamale saua municipiului București și Direcția de autorizări din cadrulAutorității Naționale a Vămilor în cazul operatorilor economicimari contribuabili, denumite în continuare autoritate vamală
teritorială.(5) Pentru produsele supuse accizelor armonizate, pozițiatarifară, subpoziția tarifară sau codul tarifar care stau la bazadefinirii acestor produse sunt cele prevăzute în RegulamentulCEE nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privindNomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, învigoare de la 19 octombrie 1992.(6) Pentru produsele energetice, poziția tarifară, subpozițiatarifară sau codul tarifar care stau la baza definirii acestorproduse sunt cele prevăzute în Regulamentul CEE nr. 2.658/87al Consiliului din 23 iulie 1987, amendat prin Regulamentul CEnr. 2.031/2001 în vigoare de la 1 ianuarie 2002.(7) Actualizarea codurilor nomenclaturii combinate pentruprodusele energetice se va face printr-o decizie de actualizareîn conformitate cu prevederile art. 2 paragraful 5 și art. 27 dinDirectiva 2003/96/CE, decizie adoptată de Comitetul privindaccizele, stabilit prin art. 43 alin. (1) al Directivei 2008/118/CE.

Codul fiscal:Eliberarea pentru consumArt. 2067. — [...](4) Nu se consideră eliberare pentru consum mișcareaproduselor accizabile din antrepozitul fiscal, în condițiileprevăzute în secțiunea a 9-a din prezentul capitol șiconform prevederilor din normele metodologice, către:a) un alt antrepozit fiscal în România sau în alt statmembru;b) un destinatar înregistrat din alt stat membru;c) un teritoriu din afara teritoriului comunitar.(5) Distrugerea totală sau pierderea iremediabilă aproduselor accizabile aflate sub regim suspensiv de accize,dintr-o cauză ce ține de natura produselor, ca urmare a unuicaz fortuit ori de forță majoră sau ca o consecință aautorizării de către autoritatea competentă, nu esteconsiderată ca eliberare pentru consum.(6) În sensul prezentului capitol, produsele suntconsiderate distruse total sau pierdute iremediabil atuncicând devin inutilizabile ca produse accizabile. Distrugereatotală sau pierderea iremediabilă a produselor accizabiletrebuie dovedită autorității competente, potrivit precizărilordin normele metodologice.(7) În cazul unui produs accizabil, care are dreptul de afi scutit de accize, utilizarea în orice scop care nu este înconformitate cu scutirea este considerată eliberare pentruconsum.(8) În cazul unui produs energetic, pentru care accizelenu au fost anterior exigibile, eliberare pentru consum seconsideră atunci când produsul energetic este oferit sprevânzare ori este utilizat drept combustibil pentru motor saucombustibil pentru încălzire.(9) În cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nua fost anterior exigibilă, se consideră eliberare pentruconsum atunci când produsul accizabil este depozitatîntr-un antrepozit fiscal pentru care s-a revocat ori s-aanulat autorizația. Acciza devine exigibilă la data la care

decizia de revocare a autorizației de antrepozit fiscalproduce efectele ori la data comunicării deciziei de anularea autorizației de antrepozit fiscal, pentru produseleaccizabile ce pot fi eliberate pentru consum.
Norme metodologice:73. (1) Nu se consideră eliberare pentru consum deplasareaproduselor energetice în vederea alimentării navelor sauaeronavelor care au ca destinație un teritoriu din afara teritoriuluicomunitar, fiind asimilată unei operațiuni de export.(2) Nu se consideră eliberare pentru consum distrugereatotală sau pierderea iremediabilă de produse accizabile, dacăacestea intervin în timpul în care se află într-un regim suspensivde accize și dacă:a) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în Româniadatorită vărsării, spargerii, incendierii, contaminării, inundațiilorsau altor cazuri de forță majoră;b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în Româniadatorită evaporării sau altor cauze care reprezintă rezultatulnatural al producerii, deținerii sau deplasării produsului;c) este ca urmare a autorizării de către autoritatea vamalăteritorială.(3) Pentru produsele accizabile aflate în una dintre situațiileprevăzute la alin. (2) nu se datorează accize, atunci când suntîndeplinite următoarele condiții:a) se prezintă imediat autorității vamale teritoriale dovezisuficiente despre evenimentul produs, precum și informațiiprecise cu privire la cantitatea de produs care nu estedisponibilă pentru a fi folosită în România, în cazul prevăzut laalin. (2) lit. a);b) pot fi dovedite prin procese-verbale privind înregistrareadistrugerii totale sau a pierderii iremediabile;c) se încadrează, în cazul de la alin. (2) lit. b), în limiteleprevăzute în normele tehnice ale utilajelor și instalațiilor sau încoeficienții maximi de pierderi specifice activităților dedepozitare, manipulare, distribuție și transport prevăzuți înstudiile realizate de persoane juridice abilitate la solicitareaantrepozitarului interesat; șid) sunt evidențiate și înregistrate în contabilitate.(4) În situația prevăzută la alin. (3) lit. c) responsabilitateafață de corectitudinea coeficienților maximi de pierderi revinepersoanei juridice abilitate să efectueze studiile respective.(5) Antrepozitarii autorizați au obligația ca o copie a studiilorprevăzute la alin. (3) lit. c) să fie depusă la autoritatea vamalăteritorială în vederea înregistrării și păstrării de către aceastăautoritate, iar în cazul produselor energetice studiile vor purta șiviza Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.(6) Condițiile privind autorizarea distrugerii într-un antrepozitfiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate înconsum, atunci când se datorează unor cauze fortuite sau deforță majoră ori atunci când produsele nu mai îndeplinesccondițiile de comercializare, se stabilesc prin ordin al ministruluifinanțelor publice.(7) În cazul pierderilor înregistrate într-un antrepozit fiscalautorizat pentru producția și/sau depozitarea de produseaccizabile cu nivele diferite de accize, acciza aferentăpierderilor, atunci când acestea nu se încadrează în una dintresituațiile prevăzute la alin. (2) și când pierderile respective nupot fi individualizate pe categorii de produse accizabile, secalculează cu cota cea mai mare practicată în antrepozitul fiscalrespectiv.(8) În cazul unui produs energetic pentru care acciza nu afost anterior exigibilă și care, prin schimbarea destinației inițiale,este oferit spre vânzare sau utilizat drept combustibil oricarburant, acciza devine exigibilă la data la care produsulenergetic este oferit spre vânzare, obligația plății accizeirevenind vânzătorului, sau la data la care este utilizat drept
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combustibil sau carburant, obligația plății accizei revenindutilizatorului.(9) În cazul pierderilor de produse intervenite pe parcursultransportului intracomunitar al produselor accizabile în regimsuspensiv de accize, la sosirea produselor în România, pe bazadocumentelor justificative prezentate de primitor, autoritateavamală teritorială va stabili natura pierderilor și regimul deadmitere al acestora.(10) Pentru pierderile neadmise ca neimpozabile sedatorează accizele aferente acestora în România, calculate pebaza cotelor de accize în vigoare la momentul constatării deprimitorul produselor accizabile, obligația de plată a accizelor labugetul statului revenind în sarcina acestuia.(11) În toate situațiile în care distrugerea sau pierdereaproduselor accizabile nu se admite ca neimpozabilă, accizadevine exigibilă la data la care autoritatea vamală teritorială astabilit regimul pierderilor și se plătește în termen de 5 zile de laaceastă dată.
Codul fiscal:ImportulArt. 2068. — (1) În înțelesul prezentului titlu, importreprezintă orice intrare de produse accizabile din afarateritoriului comunitar, cu excepția:a) plasării produselor accizabile importate sub regimvamal suspensiv în România;b) distrugerii sub supravegherea autorității vamale aproduselor accizabile;c) plasării produselor accizabile în zone libere,antrepozite libere sau porturi libere, în condițiile prevăzutede legislația vamală în vigoare.(2) Se consideră de asemenea import:a) scoaterea unui produs accizabil dintr-un regim vamalsuspensiv, în cazul în care produsul rămâne în România;b) utilizarea în scop personal în România a unor produseaccizabile plasate în regim vamal suspensiv;c) apariția oricărui alt eveniment care genereazăobligația plății accizelor la intrarea produselor accizabiledin afara teritoriului comunitar.
Norme metodologice:74. (1) Acciza se consideră a fi suspendată atunci cândprodusele supuse accizelor sunt livrate între România și altestate membre via țări AELS — Asociația Europeană a LiberuluiSchimb —, sau între România și o țară AELS sub o procedurăintracomunitară de tranzit sau via una sau mai multe țări terțenemembre AELS, în baza unui carnet TIR sau ATA.(2) Acciza se consideră suspendată atunci când produselesupuse accizelor provin din sau sunt destinate unor țări terțe oriunor teritorii terțe din cele menționate la art. 2064 din Codulfiscal.
Codul fiscal:Plătitori de accizeArt. 2069. — (1) Persoana plătitoare de accize care audevenit exigibile este:a) în ceea ce privește ieșirea unor produse accizabiledintr-un regim suspensiv de accize, astfel cum semenționează la art. 2067 alin. (1) lit. a):1. antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sauorice altă persoană care eliberează produsele accizabile dinregimul suspensiv de accize ori în numele căreia seefectuează această eliberare și, în cazul ieșiriineregulamentare din antrepozitul fiscal, orice altă persoanăcare a participat la această ieșire;2. în cazul unei nereguli în cursul unei deplasări aproduselor accizabile în regim suspensiv de accize, astfelcum este definită la art. 20641 alin. (1), (2) și (4):antrepozitarul autorizat, expeditorul înregistrat sau oricealtă persoană care a garantat plata accizelor în conformitate

cu art. 20654 alin. (1) și (2), precum și orice persoană care aparticipat la ieșirea neregulamentară și care aveacunoștință sau care ar fi trebuit să aibă cunoștință în modnormal de caracterul neregulamentar al acestei ieșiri;b) în ceea ce privește deținerea unor produse accizabile,astfel cum se menționează la art. 2067 alin. (1) lit. b):persoana care deține produsele accizabile sau orice altăpersoană implicată în deținerea acestora;c) în ceea ce privește producerea unor produseaccizabile, astfel cum se menționează la art. 2067 alin. (1)lit. c): persoana care produce produsele accizabile sau, încazul unei produceri neregulamentare, orice altă persoanăimplicată în producerea acestora;d) în ceea ce privește importul unor produse accizabile,astfel cum se menționează la art. 2067 alin. (1) lit. d):persoana care declară produsele accizabile sau în numelecăreia produsele sunt declarate în momentul importului ori,în cazul unui import neregulamentar, orice altă persoanăimplicată în importul acestora.(2) Atunci când mai multe persoane sunt obligate săplătească aceeași datorie privind accizele, acestea suntobligate să plătească în solidar acea datorie.
Norme metodologice:75. Atunci când mai multe persoane sunt obligate săplătească în solidar aceeași datorie privind accizele, fiecaredintre aceste persoane poate fi urmărită pentru întreaga datorie.
Codul fiscal:

SECȚIUNEA a 2-a
Alcool și băuturi alcoolice

BereArt. 20610. — (1) În înțelesul prezentului capitol, berereprezintă orice produs încadrat la codul NC 2203 00 sauorice produs care conține un amestec de bere și de băuturinealcoolice, încadrat la codul NC 2206 00, având, și într-uncaz, și în altul, o concentrație alcoolică mai mare de 0,5% învolum.(2) Pentru berea produsă de micii producătoriindependenți, care dețin instalații de fabricație cu ocapacitate nominală care nu depășește 200.000 hl/an, seaplică accize specifice reduse. Același regim se aplică șipentru berea provenită de la micii producători independențidin alte state membre, potrivit prevederilor din normelemetodologice.(3) Prin mici producători de bere independenți seînțelege toți operatorii economici mici producători careîndeplinesc cumulativ următoarele condiții: sunt operatorieconomici producători de bere care, din punct de vederejuridic și economic, sunt independenți față de orice altoperator economic producător de bere; utilizează instalațiifizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosescspații de producție diferite de cele ale oricărui alt operatoreconomic producător de bere și nu funcționează sub licențade produs a altui operator economic producător de bere.(4) Fiecare antrepozitar autorizat mic producător de bereare obligația de a depune la autoritatea competentă, până ladata de 15 ianuarie a fiecărui an, o declarație pe propriarăspundere privind capacitățile de producție pe care ledeține, potrivit prevederilor din normele metodologice.(5) Este exceptată de la plata accizelor berea fabricatăde persoana fizică și consumată de către aceasta șimembrii familiei sale, cu condiția să nu fie vândută.
Norme metodologice:76. (1) Pentru a beneficia de acciză redusă în România,micul producător de bere independent înregistrat în alt statmembru trebuie să își dovedească acest statut printr-un
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document certificat de autoritatea competentă din acel statmembru.(2) În situația în care antrepozitarul autorizat ca micproducător de bere își mărește capacitatea de producție prinachiziționarea de noi capacități sau extinderea celor existente,acesta va înștiința în scris autoritatea vamală teritorială despremodificările produse, va calcula și va vărsa la bugetul de stataccizele, în cuantumul corespunzător noii capacități totale deproducție, începând cu luna imediat următoare celei în care aavut loc punerea în funcțiune a acesteia.(3) Mărirea capacității de producție ca urmare a achiziționăriide noi capacități sau a extinderii celor existente va fi notificatăla autoritatea vamală teritorială în termen de 5 zile de laproducerea acesteia.(4) În situația în care antrepozitarul autorizat ca producătorde bere își diminuează capacitatea de producție sub 200.000hl/an prin dezafectarea sau vânzarea unei părți din capacitateatotală de producție, acesta va înștiința în scris autoritateavamală teritorială despre modificările produse. Acestantrepozitar autorizat poate beneficia de nivelul redus de accizănumai dacă îndeplinește condițiile prevăzute pentru miculproducător de bere.(5) În cazul prevăzut la alin. (4) nivelul redus de acciză se vaaplica începând cu luna imediat următoare celei în care a avutloc constatarea faptică de către autoritatea vamală teritorială averidicității informațiilor aferente modificărilor aduse.(6) În cazul în care diminuarea capacității de producție serealizează prin dezafectarea instalațiilor de producție, acesteavor fi sigilate de către autoritatea vamală teritorială.
Codul fiscal:Alcool etilicArt. 20614. — [...](2) Țuica și rachiurile de fructe destinate consumuluipropriu al gospodăriilor individuale, în limita unei cantitățiechivalente de cel mult 50 de litri de produs pentru fiecaregospodărie individuală/an, cu concentrația alcoolică de100% în volum, se accizează prin aplicarea unei cote de50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, cucondiția să nu fie vândute, potrivit prevederilor din normelemetodologice.(3) Pentru alcoolul etilic produs în micile distilerii, a cărorproducție nu depășește 10 hectolitri alcool pur/an, se aplicăaccize specifice reduse.(4) Beneficiază de nivelul redus al accizelor miciledistilerii care sunt independente din punct de vedere juridicși economic de orice altă distilerie, nu funcționează sublicența de produs a unei alte distilerii și care îndeplinesccondițiile prevăzute de normele metodologice.
Norme metodologice:77. (1) Gospodăria individuală care deține în proprietatelivezi de pomi fructiferi și suprafețe viticole poate să producăpentru consum propriu din propria recoltă țuică și rachiuri dinfructe, rachiuri din vin sau rachiuri din subproduse de vinificație,denumite în continuare țuică și rachiuri, numai dacă deține înproprietate instalații corespunzătoare condițiilor tehniceminimale stabilite de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Ruraleși avizate de Ministerul Sănătății. Instalațiile trebuie să fie de tipalambic.(2) Gospodăria individuală este gospodăria care aparțineunei persoane fizice producătoare, a cărei producție de țuică șirachiuri este consumată de către aceasta și membrii familieisale.(3) Toate gospodăriile individuale care dețin în proprietateinstalații de producție de țuică și rachiuri au obligația de a seînregistra la autoritatea vamală teritorială în raza căreia își audomiciliul.

(4) Instalațiile de producție deținute de către gospodăriileindividuale înregistrate potrivit alin. (3) vor purta obligatoriusigiliile aplicate de către autoritatea vamală teritorială, pe toatăperioada de nefuncționare.(5) Gospodăriile individuale care produc pentru consumulpropriu țuică și rachiuri au obligația de a depune în acest sens,până la data de 15 ianuarie a anului următor celui în care seproduc, o declarație la autoritatea vamală teritorială în razacăreia își au domiciliul. Declarația se întocmește potrivitmodelului prevăzut în anexa nr. 31.(6) Autoritatea vamală teritorială va ține o evidență agospodăriilor individuale menționate la alin. (3) și (5), în care vorfi înscrise datele de identificare ale acestora, precum și informațiiprivind instalațiile de producție deținute, operațiunile dedesigilare/resigilare și cantitățile de produse declarate.(7) Atunci când gospodăria individuală intenționează săproducă țuică și rachiuri din recolta proprie, aceasta va solicitaîn scris autorității vamale teritoriale în raza căreia își aredomiciliul desigilarea instalației, menționând totodată cantitateași tipul de materie primă ce urmează a se prelucra, perioada încare instalația va funcționa, precum și cantitatea de produsestimată a se obține. În acest caz producătorul trebuie să deținăși mijloacele legale necesare pentru măsurarea cantității și aconcentrației alcoolice a produselor obținute.(8) În prima zi lucrătoare după expirarea perioadei defuncționare a instalației de producție de țuică și rachiuri,autoritatea vamală teritorială care a desigilat instalația vaproceda la resigilarea acesteia — dacă producătorul nu asolicitat modificarea perioadei de funcționare a instalațieideclarată inițial —, precum și la calculul accizei datorate. Înacest caz acciza devine exigibilă la momentul resigilăriiinstalațiilor de producție, iar termenul de plată este până la 25 alunii imediat următoare celei în care acciza a devenit exigibilă.(9) Pentru țuica și rachiurile de fructe destinate consumuluipropriu al unei gospodării individuale, în limita unei cantitățiechivalente de cel mult 50 de litri de produs/an cu concentrațiaalcoolică de 100% în volum, nivelul accizei datorate reprezintă50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic,respectiv 375 euro/hl alcool pur.(10) Producția de țuică și rachiuri pentru consumul propriu alunei gospodării individuale din recolta proprie, gospodărie carenu deține în proprietate instalații de producție, poate fi realizatăîn sistem de prestări de servicii numai în antrepozite fiscaleautorizate pentru producția de țuică și rachiuri.(11) În cazul prevăzut la alin. (10), antrepozitele fiscale suntobligate să țină o evidență distinctă care să cuprindăurmătoarele informații: numele gospodăriei individuale,cantitatea de materii prime dată pentru prelucrare, cantitatea deprodus finit rezultată, cantitatea de produs finit preluată, din carepentru consum propriu, data preluării, numele și semnăturapersoanei care a preluat.(12) Pentru țuica și rachiurile destinate consumului propriual gospodăriei individuale realizate în sistem de prestări deservicii într-un antrepozit fiscal de producție, acciza datoratăbugetului de stat va deveni exigibilă la momentul preluăriiproduselor din antrepozitul fiscal de producție. Beneficiarulprestației va plăti prestatorului pe lângă tariful de prestare șiacciza aferentă cantității de țuică și rachiuri preluată. Pentrucantitatea de 50 de litri de produs destinată consumului propriual unei gospodării individuale, nivelul accizei datorate reprezintă50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic,respectiv 375 euro/hl alcool pur. Pentru cantitatea de produspreluată de gospodăria individuală care depășește aceastălimită, inclusiv pentru consumul propriu al acesteia, nivelulaccizei datorate este nivelul standard al accizei pentru alcooluletilic, respectiv 750 euro/hl alcool pur.
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(13) Cantitățile de țuică și rachiuri din fructe preluate degospodăriile individuale vor fi însoțite de avizul de însoțire amărfii emis de antrepozitul fiscal care a efectuat prestarea deservicii, în care va fi înscrisă mențiunea „cu accize plătite”.(14) Gospodăria individuală care intenționează să vândă dincantitățile de țuică și rachiuri preluate de la antrepozitul fiscal deproducție unde au fost realizate în sistem de prestări de servicii,trebuie să respecte prevederile legale în vigoare privindcomercializarea acestor produse.(15) Gospodăria individuală care produce ea însăși țuică șirachiuri în vederea vânzării are obligația de a se autoriza încalitate de antrepozitar, fiind tratată ca o mică distilerie, atuncicând producția anuală este mai mică de 10 hl alcool pur.(16) Prin mică distilerie, în înțelesul prezentelor normemetodologice, se înțelege mică distilerie care aparține uneipersoane fizice sau juridice care realizează o producție de alcooletilic și/sau distilate, inclusiv țuică și rachiuri, de până la 10 hlalcool pur pe an — exclusiv cantitățile realizate în sistem deprestări de servicii pentru gospodăriile individuale — și esteautorizată ca antrepozit fiscal de producție în condițiileprevăzute la pct. 85.
Codul fiscal:

SECȚIUNEA a 4-a
Produse energetice

Produse energeticeArt. 20616. — (1) În înțelesul prezentului capitol,
produsele energetice sunt:a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, dacăacestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentruîncălzire sau combustibil pentru motor;b) produsele cu codurile NC 2701, 2702 și de la 2704 la2715;c) produsele cu codurile NC 2901 și 2902;d) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt deorigine sintetică, dacă acestea sunt destinate utilizării dreptcombustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor;e) produsele cu codul NC 3403;f) produsele cu codul NC 3811;g) produsele cu codul NC 3817;h) produsele cu codul NC 3824 90 99, dacă acestea suntdestinate utilizării drept combustibil pentru încălzire saucombustibil pentru motor.(2) Intră sub incidența prevederilor secțiunilor a 7-a și a9-a doar următoarele produse energetice:a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, dacăacestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentruîncălzire sau combustibil pentru motor;b) produsele cu codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 și2707 50;c) produsele cu codurile NC de la 2710 11 la 2710 19 69.Pentru produsele cu codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25 și2710 19 29, prevederile secțiunii a 9-a se vor aplica numaicirculației comerciale în vrac;d) produsele cu codurile NC 2711, cu excepția 2711 11,2711 21 și 2711 29;e) produsele cu codul NC 2901 10;f) produsele cu codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41,2902 42, 2902 43 și 2902 44;g) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt deorigine sintetică, dacă acestea sunt destinate utilizării dreptcombustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor;h) produsele cu codul NC 3824 90 99, dacă acestea suntdestinate utilizării drept combustibil pentru încălzire saupentru motor.(3) Produsele energetice pentru care se datorează accizesunt:a) benzina cu plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 1151 și 2710 11 59;

b) benzina fără plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 1141, 2710 11 45 și 2710 11 49;c) motorina cu codurile NC de la 2710 19 41 până la 271019 49;d) kerosenul cu codurile NC 2710 19 21 și 2710 19 25;e) gazul petrolier lichefiat cu codurile NC de la 2711 12 11până la 2711 19 00;f) gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 și 2711 21 00;g) păcura cu codurile NC de la 2710 19 61 până la 271019 69;h) cărbunele și cocsul cu codurile NC 2701, 2702 și 2704.(4) Produsele energetice, altele decât cele de la alin. (3),sunt supuse unei accize dacă sunt destinate a fi utilizate,puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentruîncălzire sau combustibil pentru motor. Nivelul accizei va fifixat în funcție de destinație, la nivelul aplicabilcombustibilului pentru încălzire sau combustibilului pentrumotor echivalent.(5) Pe lângă produsele energetice prevăzute la alin. (1),orice produs destinat a fi utilizat, pus în vânzare ori utilizatdrept combustibil pentru motor sau ca aditiv ori pentru acrește volumul final al combustibilului pentru motor esteaccizat la nivelul combustibilului pentru motor echivalent.(6) Pe lângă produsele energetice prevăzute la alin. (1),orice altă hidrocarbură, cu excepția turbei, destinată a fiutilizată, pusă în vânzare sau utilizată pentru încălzire esteaccizată cu acciza aplicabilă produsului energeticechivalent.(7) Consumul de produse energetice în incinta unui locde producție de produse energetice nu este considerat a fiun fapt generator de accize în cazul în care consumulconstă în produse energetice produse în incinta acelui locde producție. Când acest consum se efectuează în altescopuri decât cel de producție și, în special, pentrupropulsia vehiculelor, se consideră fapt generator deaccize.
Norme metodologice:78. (1) În înțelesul prezentelor norme metodologice, princirculație comercială în vrac se înțelege transportul produsului înstare vărsată fie prin cisterne, rezervoare sau alte containeresimilare, care fac parte integrantă din mijlocul de transport —camion-cisternă, vagon-cisternă, nave petroliere etc. —, fie printancuri ISO. De asemenea, circulația comercială în vrac includeși transportul produselor în stare vărsată efectuat prin altecontainere mai mari de 210 litri în volum.(2) Orice produs, altul decât cele de la alin. (3) al art. 20616din Codul fiscal, este supus unei accize, atunci când:a) produsul este realizat în scopul de a fi utilizat dreptcombustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor;b) produsul este pus în vânzare drept combustibil pentruîncălzire sau combustibil pentru motor;c) produsul este utilizat drept combustibil pentru încălzire saucombustibil pentru motor.(3) Orice operator economic aflat în una dintre situațiileprevăzute la alin. (2) este obligat ca înainte de producție, devânzare sau de utilizarea produselor să adreseze o solicitareComisiei, pentru încadrarea produselor respective din punctulde vedere al accizelor. Solicitarea va fi însoțită obligatoriu debuletinul de analiză al produsului respectiv, emis de un laboratoragreat, de încadrarea tarifară a produsului efectuată deautoritatea vamală centrală și de avizul Ministerului Economiei,Comerțului și Mediului de Afaceri referitor la asimilareaprodusului respectiv cu un produs echivalent pentru care suntstabilite accize.(4) Pentru produsele aflate în una dintre situațiile prevăzutela alin. (4), (5) și (6) ale art. 20616 din Codul fiscal, pentru care
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operatorul economic nu îndeplinește obligațiile prevăzute laalin. (3), în cazul combustibilului pentru motor și al aditivilor sedatorează o acciză egală cu acciza prevăzută pentru benzinafără plumb, iar în cazul combustibilului pentru încălzire accizadatorată este cea prevăzută pentru motorină.(5) Nu intră sub incidența accizelor decât aditivii care intră înamestec cu combustibilii pentru motor sau combustibilii pentruîncălzire.(6) Uleiurile lubrifiante destinate amestecului cu carburanțipentru motoare în doi timpi nu se accizează.
Codul fiscal:Gaz naturalArt. 20617. — (1) Gazul natural va fi supus accizelor, iaraccizele vor deveni exigibile la momentul furnizării de cătredistribuitorii sau redistribuitorii autorizați potrivit legii,direct către consumatorii finali.(2) Operatorii economici autorizați în domeniul gazuluinatural au obligația de a se înregistra la autoritateacompetentă, în condițiile prevăzute în normelemetodologice.(3) Atunci când gazul natural este furnizat în România deun distribuitor sau un redistribuitor din alt stat membru,care nu este înregistrat în România, acciza devine exigibilăla furnizarea către consumatorul final și va fi plătită de osocietate desemnată de acel distribuitor sau redistribuitor,care trebuie să fie înregistrată la autoritatea competentă dinRomânia.
Norme metodologice:79. (1) Înregistrarea operatorilor economici autorizați îndomeniul gazelor naturale se face la autoritatea vamalăcentrală. Această obligație revine operatorilor economicilicențiați de autoritatea competentă în domeniu să distribuie sausă furnizeze gaz natural direct consumatorilor finali.Înregistrarea se face pe baza cererii prezentate în anexa nr. 32.(2) În cazul gazului natural provenit de la un distribuitor sauredistribuitor dintr-un stat membru și destinat a fi eliberat înconsum în România, acciza va deveni exigibilă la furnizareacătre consumatorul final și va fi plătită de o societate desemnatăîn România de acel distribuitor sau redistribuitor, societate careare, de asemenea, obligația de a se înregistra la autoritateavamală centrală în calitatea sa de reprezentant al furnizoruluiextern.(3) Societatea la care se face referire la alin. (2) are obligațiade a fi înregistrată ca plătitor de accize.
Codul fiscal:Cărbune, cocs și lignitArt. 20618. — Cărbunele, cocsul și lignitul vor fi supuseaccizelor care vor deveni exigibile la momentul livrării decătre operatorii economici producători sau de cătreoperatorii economici care efectuează achizițiiintracomunitare ori care importă astfel de produse. Aceștioperatori economici au obligația să se înregistreze laautoritatea competentă, în condițiile prevăzute în normelemetodologice.
Norme metodologice:80. (1) Operatorii economici autorizați pentru extracțiacărbunelui și lignitului, operatorii economici producători de cocs,precum și operatorii economici care efectuează achizițiiintracomunitare sau importă astfel de produse se vor înregistraîn calitate de operatori economici cu produse accizabile laautoritatea vamală centrală. Înregistrarea se face pe baza cereriiprevăzute în anexa nr. 32.(2) Obligația înregistrării în calitate de operatori economicicu produse accizabile revine în cazul produselor care seregăsesc la alin. (3) de la art. 20616 din Codul fiscal.

Codul fiscal:
SECȚIUNEA a 5-a
Energie electrică

Energie electricăArt. 20619. — (1) În înțelesul prezentului capitol, energia
electrică este produsul cu codul NC 2716.(2) Energia electrică va fi supusă accizelor, iar acciza vadeveni exigibilă la momentul furnizării energiei electricecătre consumatorii finali.(3) Prin derogare de la prevederile art. 2065, nu seconsideră ca fiind fapt generator de accize consumul deenergie electrică utilizat pentru menținerea capacității de aproduce, de a transporta și de a distribui energie electrică,în limitele stabilite de Autoritatea Națională deReglementare în Domeniul Energiei.(4) Operatorii economici autorizați în domeniul energieielectrice au obligația de a se înregistra la autoritateacompetentă, în condițiile prevăzute în normelemetodologice.(5) Atunci când energia electrică este furnizată înRomânia de un distribuitor sau un redistribuitor din alt statmembru, care nu este înregistrat în România, acciza devineexigibilă la furnizarea către consumatorul final și va fiplătită de o societate desemnată de acel distribuitor sauredistribuitor, care trebuie să fie înregistrată la autoritateacompetentă din România.

Norme metodologice:81. (1) Nu se consideră ca fiind fapt generator de accizeconsumul de energie electrică utilizat pentru menținereacapacității de a produce, de a transporta și de a distribui energieelectrică, în cazul operatorilor economici autorizați de AutoritateaNațională de Reglementare în Domeniul Energiei.(2) Operatorii economici autorizați în domeniul energieielectrice de către Autoritatea Națională de Reglementare înDomeniul Energiei se vor înregistra în calitate de operatorieconomici cu produse accizabile la autoritatea vamală centrală.Această obligație revine operatorilor economici autorizați carefurnizează energie electrică direct consumatorilor finali.Înregistrarea se face pe baza cererii prevăzute în anexa nr. 32.(3) În cazul energiei electrice provenite de la un distribuitorsau redistribuitor dintr-un stat membru și destinate a fi eliberatăîn consum în România, acciza va deveni exigibilă la furnizareacătre consumatorul final și va fi plătită de o societate desemnatăîn România de acel distribuitor sau redistribuitor, societate careare, de asemenea, obligația de a se înregistra la autoritateavamală centrală în calitatea sa de reprezentant al furnizoruluiextern.(4) Societatea la care se face referire la alin. (3) are obligațiade a se înregistra ca plătitor de accize.
Codul fiscal:

SECȚIUNEA a 6-a
Excepții de la regimul de accizare pentru produse energetice 

și energie electrică
ExcepțiiArt. 20620. — (1) Nu se datorează accize pentru:1. căldura rezultată și produsele cu codurile NC 4401 și4402;2. următoarele utilizări de produse energetice și energieelectrică:a) produsele energetice utilizate în alte scopuri decât încalitate de combustibil pentru motor sau combustibilpentru încălzire;b) utilizarea duală a produselor energetice. Un produsenergetic este utilizat dual atunci când este folosit atât în
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calitate de combustibil pentru încălzire, cât și în alte scopuridecât pentru motor sau pentru încălzire. Utilizareaproduselor energetice pentru reducerea chimică și înprocesele electrolitic și metalurgic se consideră a fi utilizareduală;c) energia electrică utilizată în principal în scopulreducerii chimice și în procesele electrolitice șimetalurgice;d) energia electrică, atunci când reprezintă mai mult de50% din costul unui produs, potrivit prevederilor dinnormele metodologice;e) procesele mineralogice, potrivit prevederilor dinnormele metodologice.(2) Nu se consideră producție de produse energetice:a) operațiunile pe durata cărora sunt obținute accidentalmici cantități de produse energetice;b) operațiunile prin care utilizatorul unui produsenergetic face posibilă refolosirea sa în cadrul întreprinderiisale, cu condiția ca acciza deja plătită pentru un asemeneaprodus să nu fie mai mică decât acciza care poate ficuvenită, dacă produsul energetic refolosit ar fi pasibil deimpunere;c) o operație constând din amestecul — în afara unui locde producție sau a unui antrepozit fiscal — al produselorenergetice cu alte produse energetice sau alte materiale, cucondiția ca:1. accizele asupra componentelor să fi fost plătiteanterior; și2. suma plătită să nu fie mai mică decât suma accizeicare ar putea să fie aplicată asupra amestecului.(3) Condiția prevăzută la alin. (2) lit. c) pct. 1 nu se vaaplica dacă acel amestec este scutit pentru o utilizarespecifică.(4) Modalitatea și condițiile de aplicare a alin. (1) vor fireglementate prin normele metodologice.
Norme metodologice:82. (1) Pentru produsele energetice de natura celorprevăzute la art. 20616 alin. (2) din Codul fiscal nu se datoreazăaccize atunci când sunt livrate operatorilor economici care deținautorizații de utilizator final pentru utilizarea produselorrespective în unul dintre scopurile prevăzute la art. 20620 alin. (1)pct. 2 lit. a), b) și e) din Codul fiscal.(2) Intră sub incidența prevederilor alin. (1) și produseleenergetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. h) din Codul fiscal,respectiv cărbunele și cocsul.(3) Prevederile alin. (1) se aplică numai produselorenergetice care circulă în vrac.(4) Pentru produsele energetice prevăzute la alin. (1) și (2)livrate operatorilor economici care nu dețin autorizații deutilizatori finali se datorează accize calculate după cumurmează:a) pentru produsele energetice prevăzute la art. 20616alin. (3) din Codul fiscal pe baza cotelor de accize prevăzute deCodul fiscal;b) pentru produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (2)din Codul fiscal, altele decât cele prevăzute la art. 20616 alin. (3)din Codul fiscal, pe baza cotei de acciză aferentă motorinei.(5) Operatorii economici care dețin autorizații de utilizatorfinal beneficiază de regimul de exceptare de la plata accizeloratunci când produsele sunt achiziționate de la un antrepozitfiscal, de la un destinatar înregistrat, provin din achizițiiintracomunitare proprii sau din operațiuni proprii de import orisunt achiziționate de la un operator economic înregistrat potrivitprevederilor pct. 80.(6) În cazul destinatarului înregistrat prevăzut la alin. (5),acesta trebuie ca înainte de efectuarea achiziției intracomunitaresă dețină autorizație de utilizator final exclusiv pentru livrările

către operatorii economici care dețin autorizație de utilizator finalpotrivit alin. (1). În acest caz se pot aplica prevederile pct. 90 cuprivire la locul de livrare directă.(7) Atunci când produsele energetice utilizate de operatoruleconomic care deține autorizație de utilizator final provin dinachiziții intracomunitare proprii, acesta trebuie să dețină șicalitatea de destinatar înregistrat. Autorizarea ca destinatarînregistrat nu intervine în cazul produselor prevăzute la alin. (2).(8) Autorizațiile de utilizator final se eliberează de autoritateavamală teritorială, la cererea scrisă a operatorilor economici.(9) Cererea pentru obținerea autorizației de utilizator final seîntocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 33.Cererea, însoțită de documentele prevăzute expres în aceasta,se depune la autoritatea vamală teritorială.(10) În termen de 30 de zile de la înregistrarea cereriiautoritatea vamală teritorială eliberează autorizația de utilizatorfinal, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) au fost prezentate documentele prevăzute în cerere;b) solicitantul nu are înscrise date în cazierul fiscal;c) administratorul solicitantului nu are înscrise date încazierul judiciar;d) solicitantul deține utilajele, terenurile și clădirile sub oriceformă legală;e) solicitantul a utilizat produsele energetice achiziționateanterior în scopul pentru care a obținut autorizație de utilizatorfinal.(11) Autoritatea vamală teritorială atribuie și înscrie peautorizația de utilizator final un cod de utilizator, modelulautorizației fiind prevăzut în anexa nr. 34.(12) Deplasarea produselor energetice de la antrepozitulfiscal la utilizatorul final va fi însoțită de un exemplar pe suportde hârtie al documentului administrativ electronic, prevăzut lapct. 91.(13) Atunci când produsele energetice sunt achiziționate deutilizatorul final prin operațiuni proprii de import, deplasareaacestor produse de la biroul vamal de intrare în teritoriulcomunitar va fi însoțită de documentul administrativ unic.(14) Deplasarea produselor energetice de la un destinatarînregistrat către utilizatorul final va fi însoțită de avizul de însoțiresau de factură.(15) La primirea produselor energetice utilizatorul finalautorizat trebuie să înștiințeze autoritatea vamală teritorială șisă păstreze produsele în locul de recepție maximum 48 de orepentru o posibilă verificare din partea acestei autorități.(16) Eliberarea autorizației de utilizator final este condiționatăde prezentarea de către operatorul economic solicitant a doveziiprivind constituirea unei garanții în favoarea autorității fiscaleteritoriale, al cărei cuantum se va stabili după cum urmează:a) pentru produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin.(3) și, respectiv, în anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal,garanția va reprezenta o sumă echivalentă cu 50% din valoareaaccizelor aferente cantității de produse aprobate;b) pentru produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin.(2), altele decât cele de la alin. (3) al aceluiași articol, din Codulfiscal, garanția va reprezenta o sumă echivalentă cu 50% dinvaloarea calculată pe baza accizei aferente motorinei, aplicatăasupra cantității de produse aprobate.(17) Garanția stabilită în conformitate cu prevederile alin. (16)se reduce după cum urmează:a) cu 50%, în cazul în care operatorul economic îșidesfășoară activitatea cu produse energetice în ultimii 2 aniconsecutivi, în calitate de utilizator final, fără încălcarealegislației fiscale aplicabile acestora, și a respectat, în ultimii 2ani, destinația utilizării produselor energetice în scopurileînscrise în autorizațiile de utilizator final anterioare;b) cu 75%, în cazul în care operatorul economic îșidesfășoară activitatea cu produse energetice în ultimii 3 ani
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consecutivi, în calitate de utilizator final, fără încălcarealegislației fiscale aplicabile acestora, și a respectat, în ultimii3 ani, destinația utilizării produselor energetice în scopurileînscrise în autorizațiile de utilizator final anterioare;c) cu 100%, în cazul în care operatorul economic îșidesfășoară activitatea cu produse energetice în ultimii 4 aniconsecutivi, în calitate de utilizator final, fără încălcarealegislației fiscale aplicabile acestora, și a respectat, în ultimii4 ani, destinația utilizării produselor energetice în scopurileînscrise în autorizațiile de utilizator final anterioare.(18) Garanția poate fi sub formă de depozit în numerar și/saude garanții personale, cu respectarea prevederilor pct. 108.(19) Garanția poate fi deblocată, total sau parțial, lasolicitarea operatorului economic, cu viza autorității fiscaleteritoriale, pe măsură ce operatorul economic face dovadautilizării produselor în scopul pentru care acestea au fostachiziționate.(20) Garanția poate fi executată atunci când se constată căprodusele achiziționate în regim de exceptare de la plataaccizelor au fost folosite în alt scop decât cel pentru care seacordă exceptarea și acciza aferentă acestor produse nu a fostplătită.(21) Autorizația de utilizator final are o valabilitate de un ande la data emiterii. Cantitatea de produse energetice înscrisăîntr-o autorizație de utilizator final poate fi suplimentată în situațiibine justificate, în cadrul aceleiași perioade de valabilitate aautorizației.(22) Operatorii economici care dețin autorizații de utilizatorfinal au obligația de a transmite autorității vamale teritorialeemitente a autorizației, lunar, până la data de 15 inclusiv a luniiurmătoare celei pentru care se face raportarea, o situație privindachiziția și utilizarea produselor energetice, care va cuprindeinformații cu privire la: furnizorul de produse energetice,cantitatea de produse energetice achiziționată, cantitateautilizată/comercializată, stocul de produse energetice la sfârșitullunii de raportare, cantitatea de produse finite realizate,cantitatea de produse finite expediate și destinatarul produselor,potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 35. Neprezentareasituației în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancțiunicontravenționale potrivit prevederilor Codului de procedurăfiscală.(23) Autoritatea vamală teritorială poate revoca autorizațiade utilizator final în următoarele situații:a) operatorul economic a comis fapte repetate ce constituiecontravenții la regimul produselor accizabile, potrivit Codului deprocedură fiscală;b) operatorul economic nu a justificat destinația cantității deproduse energetice achiziționate, în cazul destinataruluiînregistrat care efectuează livrări de produse energetice cătreutilizatori finali;c) operatorul economic a utilizat produsul energeticachiziționat altfel decât în scopul pentru care a obținutautorizație de utilizator final.(24) Decizia de revocare a autorizației de utilizator final secomunică deținătorului și produce efecte de la data comunicăriisau de la o altă dată cuprinsă în aceasta.(25) Autoritatea vamală teritorială poate anula autorizația deutilizator final atunci când i-au fost oferite la autorizare informațiifalse în legătură cu scopul pentru care operatorul economic asolicitat autorizația de utilizator final.(26) Decizia de anulare a autorizației de utilizator final secomunică deținătorului și produce efecte începând de la dataemiterii autorizației.(27) Operatorul economic poate contesta decizia de revocaresau de anulare a autorizației de utilizator final, potrivit legislațieiîn vigoare.

(28) O nouă autorizație de utilizator final va putea fi obținutădupă 12 luni de la data revocării sau anulării autorizației.(29) Stocurile de produse energetice înregistrate la datarevocării sau anulării autorizației de utilizator final pot fivalorificate sub supravegherea autorității vamale teritoriale.(30) Autoritățile vamale teritoriale vor ține o evidență aoperatorilor economici prevăzuți la alin. (1) și (2) prin înscriereaacestora în registre speciale. De asemenea, vor asigurapublicarea pe pagina de web a autorității vamale a listeicuprinzând acești operatori economici, listă care va fi actualizatălunar până la data de 15 a fiecărei luni.(31) Pentru situația prevăzută la art. 20620 alin. (1) pct. 2lit. d) din Codul fiscal, în înțelesul prezentelor normemetodologice, prin costul unui produs se înțelege suma tuturorachizițiilor de bunuri și servicii la care se adaugă cheltuielile depersonal și consumul de capital fix la nivelul unei activități, așacum este definită la pct. 51.4 al cap. I. Acest cost este calculat caun cost mediu pe unitate.(32) În înțelesul prezentelor norme metodologice, prin costulenergiei electrice se înțelege prețul efectiv de cumpărare alenergiei electrice sau costul de producție al energiei electrice,dacă este realizată în activitate.(33) În sensul art. 20620 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Codul fiscal,cu titlu de exemplu, se consideră utilizare duală a produselorenergetice:a) cărbunele, cocsul și gazul natural utilizate ca reductantchimic în procesul de producție a fierului, zincului și a altormetale neferoase;b) cocsul utilizat în furnalele cu arc electric pentru a reglaactivitatea oxigenului în procesul de topire a oțelului;c) cărbunele și cocsul utilizate în procesul de recarburare afierului și oțelului;d) gazul utilizat pentru a menține sau crește conținutul decarbon al metalelor în timpul tratamentelor termice;e) gazul natural utilizat drept reductant în sistemele pentrucontrolul emisiilor;f) cocsul utilizat ca o sursă de dioxid de carbon în procesulde producție a carbonatului de sodiu;g) acetilena utilizată prin ardere pentru tăierea/lipireametalelor.(34) În înțelesul prezentelor norme metodologice, prinprocese metalurgice se înțelege procesele clasificate înnomenclatura CAEN sub codul DJ 27 «Produse ale industrieimetalurgice», în conformitate cu Regulamentul Consiliuluinr. 3.037/90 din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statisticăa activităților economice în Comunitatea Europeană, cumodificările și completările ulterioare.(35) În înțelesul prezentelor norme metodologice, prinprocese mineralogice se înțelege procesele clasificate înnomenclatura CAEN sub codul DI 26 «Fabricarea altor produsedin minerale nemetalice», în conformitate cu RegulamentulConsiliului nr. 3.037/90 din 9 octombrie 1990 privind clasificareastatistică a activităților economice în Comunitatea Europeană,cu modificările și completările ulterioare.(36) Pentru gazul natural sau energia electrică utilizate înscopurile exceptate de la plata accizelor, operatorii economiciutilizatori notifică acest fapt la autoritatea vamală teritorială.După notificare, operatorul economic utilizator va transmitefurnizorului de energie electrică o copie a notificării cu numărulde înregistrare la autoritatea vamală teritorială.(37) Notificarea prevăzută la alin. (36) va cuprinde informațiidetaliate privind activitatea desfășurată de operatorul economicutilizator și costul produsului final, după caz.(38) Nerespectarea prevederilor alin. (36) atrage plataaccizelor calculate pe baza cotei accizei pentru gazul naturalsau energia electrică utilizate în scop comercial.
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(39) Procedura prin care se execută garanția și cea derevocare sau de anulare a autorizației de utilizator final sestabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale deAdministrare Fiscală la propunerea Autorității Naționale aVămilor.
Codul fiscal:

SECȚIUNEA a 7-a
Regimul de antrepozitare

Reguli generaleArt. 20621. — (1) Producția și transformarea produseloraccizabile trebuie realizate într-un antrepozit fiscal.(2) Deținerea produselor accizabile, atunci când accizelenu au fost plătite, poate avea loc numai într-un antrepozitfiscal.(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru:a) berea, vinurile și băuturile fermentate, altele decâtbere și vinuri, produse în gospodăriile individuale pentruconsumul propriu;b) vinurile liniștite realizate de micii producători careobțin în medie mai puțin de 200 hl de vin pe an.c) energia electrică, gazul natural, cărbunele și cocsul.(4) În cazul în care micii producători prevăzuți la alin. (3)lit. b) realizează ei înșiși tranzacții intracomunitare, aceștiainformează autoritățile competente și respectă cerințelestabilite prin Regulamentul (CE) nr. 884/2001 al Comisiei din24 aprilie 2001 de stabilire a normelor de aplicare privinddocumentele de însoțire a transporturilor de produsevitivinicole și evidențele obligatorii în sectorul vitivinicol,conform precizărilor din normele metodologice.(5) Atunci când micii producători de vin dintr-un alt statmembru sunt scutiți de la obligațiile privind deplasarea șimonitorizarea produselor accizabile, destinatarul dinRomânia informează autoritatea competentă teritorială cuprivire la livrările de vin primite, prin intermediuldocumentului solicitat în temeiul Regulamentului (CE)nr. 884/2001 sau printr-o trimitere la acesta, conformprecizărilor din normele metodologice.(6) Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vânzareacu amănuntul a produselor accizabile.(7) Deținerea de produse accizabile în afaraantrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovadaperceperii accizelor, atrage plata acestora.(8) Fac excepție de la prevederile alin. (6) antrepozitelefiscale care livrează produse energetice către avioane șinave sau care desfășoară activitate în regim duty free, încondițiile prevăzute în normele metodologice.(9) Este interzisă producerea de produse accizabile înafara antrepozitului fiscal.(10) Este interzisă deținerea unui produs accizabil înafara antrepozitului fiscal, dacă acciza pentru acel produsnu a fost percepută. 
Norme metodologice:83. (1) Într-un antrepozit fiscal de producție pot fi produsesau transformate în regim suspensiv de accize numai produseleaccizabile aparținând uneia din următoarele grupe de produse:a) alcool și băuturi alcoolice;b) tutun prelucrat;c) produse energetice.(2) În antrepozitul fiscal de producție este permisădepozitarea în regim suspensiv de accize a produseloraccizabile achiziționate în vederea utilizării ca materie primă înprocesul de producție de produse accizabile pentru care a fostautorizat antrepozitul fiscal.(3) În antrepozitul fiscal de producție este permisădepozitarea în regim suspensiv de accize a produselor

accizabile rezultate din activitatea de producție pentru care afost autorizat antrepozitul fiscal.(4) Într-un antrepozit fiscal de depozitare pot fi depozitate înregim suspensiv de accize numai produsele accizabile finite,aparținând uneia din următoarele grupe de produse:a) alcool și băuturi alcoolice;b) tutun prelucrat;c) produse energetice.(5) Intră sub incidența regimului de antrepozitare producțiași/sau depozitarea de arome alimentare, extracte și concentratealcoolice care au o concentrație alcoolică ce depășește 1,2% învolum.(6) Nu intră sub incidența regimului de antrepozitare berea,vinurile și băuturile fermentate, altele decât bere și vinuri,produse în gospodăriile individuale pentru consumul propriu.(7) Prin gospodărie individuală se înțelege gospodăria careaparține unei persoane fizice producătoare, a cărei producțieeste consumată de către aceasta și membrii familiei sale.(8) Gospodăriile individuale care produc pentru consumulpropriu bere, vinuri și băuturi fermentate, altele decât bere șivinuri, au obligația de a depune în acest sens, până la data de15 ianuarie inclusiv a anului următor celui în care se produc, odeclarație la autoritatea vamală teritorială în raza căreia își audomiciliul. Declarația se întocmește potrivit modelului prevăzutîn anexa nr. 31.(9) Autoritatea vamală teritorială va ține o evidență agospodăriilor individuale menționate la alin. (8), în care vor fiînscrise datele de identificare ale acestora, precum și informațiiprivind cantitățile de produse declarate.(10) În situația în care gospodăria individuală intenționeazăsă vândă bere, vinuri sau băuturi fermentate, altele decât bereși vinuri, aceasta are obligația de a se autoriza în calitate deantrepozitar.(11) Producția de vinuri pentru consumul propriu al uneigospodării individuale din recolta proprie, poate fi realizată însistem de prestări de servicii numai în antrepozite fiscaleautorizate pentru producția de vinuri.(12) Antrepozitele fiscale autorizate pentru producția devinuri vor primi pentru prelucrare, în sistem de prestări deservicii, strugurii aparținând unei gospodării individuale numaidacă aceasta prezintă carnetul de viticultor, eliberat conformnormelor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și valabilpentru anul de producție viticolă.(13) Persoanele juridice care dețin în proprietate suprafețeviticole pot realiza vin în sistem de prestări de servicii numai înantrepozite fiscale autorizate pentru producție de vinuri.(14) În cazurile prevăzute la alin. (11) și (13), antrepozitelefiscale sunt obligate să țină o evidență distinctă care să cuprindăinformații cu privire la: numele gospodăriei individuale/persoaneijuridice, cantitatea de struguri dată pentru prelucrare, cantitateade vin rezultată, cantitatea de vin preluată, data preluării, numeleși semnătura persoanei care a preluat vinul. Se vor păstra copiiale carnetelor de viticultor prezentate de gospodăriileindividuale.(15) Cantitățile de vin preluate de gospodăriile individualesau persoanele juridice vor fi însoțite de avizul de însoțire amărfii emis de antrepozitul fiscal care a efectuat prestarea deservicii.(16) Pentru cantitățile de vin preluate de gospodăriileindividuale antrepozitele fiscale care au efectuat prestarea deservicii au obligația ca lunar, până la data de 25 inclusiv a luniiurmătoare celei de raportare, să comunice informațiile prevăzutela alin. (14) autorității vamale teritoriale în raza căreia își audomiciliul membrii gospodăriilor individuale.(17) Nu intră sub incidența regimului de antrepozitare miciiproducători de vinuri liniștite care produc în medie mai puțin de200 hl de vin pe an.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 927/31.XII.2009100



(18) În înțelesul prezentelor norme metodologice, prin miciproducători de vinuri liniștite se înțelege operatorii economiciproducători de vin liniștit, care din punct de vedere juridic șieconomic sunt independenți față de orice alt operator economicproducător de vin, utilizează mijloace proprii pentru producereavinului, folosesc spații de producție diferite de cele ale oricăruialt operator economic producător de vin și nu funcționează sublicența de produs a altui operator economic producător de vin.(19) Micii producători de vinuri liniștite au obligația ca înfiecare an să depună semestrial, până la data de 15 inclusiv alunii imediat următoare semestrului, la autoritatea vamalăteritorială, o declarație privind cantitatea de vinuri liniștiteprodusă, precum și cantitățile de vinuri comercializate înperioada de raportare, potrivit situației al cărei model esteprevăzut în anexa nr. 36.(20) În cazul în care în timpul anului micul producător devinuri liniștite înregistrează o producție mai mare de 200 hl devin și dorește să continue această activitate, este obligat ca întermen de 15 zile de la data înregistrării acestui fapt să depunăcerere de autorizare ca antrepozitar autorizat, potrivitprevederilor de la pct. 84. Până la obținerea autorizației,producătorul poate desfășura numai activitate de producție, darnu și de comercializare. După obținerea autorizației deantrepozit fiscal, indiferent de producția realizată în perioadaurmătoare, producătorul nu mai poate reveni la statutul de micproducător de vinuri liniștite.(21) În situația în care cererea de autorizare este respinsă,activitatea de producție încetează, iar valorificarea stocurilor sepoate efectua numai cu aprobarea și sub supraveghereaautorității vamale teritoriale.(22) În situația în care producătorul de vinuri liniștite nurespectă prevederile alin. (19) și (20) se consideră că producțiade vinuri se realizează în afara unui antrepozit fiscal, fapt ceatrage oprirea activității și aplicarea pedepselor prevăzute delege.(23) Micii producători de vinuri liniștite pot comercializaaceste produse în vrac numai către magazine specializate învânzarea vinurilor, către unități de alimentație publică sau cătreantrepozite fiscale.(24) În cazul în care micii producători prevăzuți la alin. (18)realizează ei înșiși tranzacții intracomunitare, aceștia auobligația de a informa autoritatea vamală teritorială înainte deefectuarea tranzacției și de a se conforma prevederilor Ordinuluinr. 234/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltăriirurale privind aprobarea documentelor de însoțire atransporturilor de produse vitivinicole și evidențelor obligatorii însectorul vitivinicol.(25) Atunci când un operator economic din Româniaefectuează achiziții de vin de la un mic producător de vinuridintr-un alt stat membru care este scutit de la obligațiile privinddeplasarea și monitorizarea produselor accizabile, acestoperator economic din România are obligația de a informaautoritatea vamală teritorială cu privire la livrările de vin prinintermediul documentului care a însoțit transportul, admis destatul membru de expediție.(26) Micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut laalin. (24), precum și destinatarul din România prevăzut laalin. (25) au obligația ca semestrial, până la data de 15 inclusiva lunii imediat următoare semestrului, să prezinte autoritățiivamale teritoriale o situație centralizatoare după modelulprezentat în anexa nr. 37.(27) Nerespectarea prevederilor alin. (24)—(26) atrageaplicarea de sancțiuni potrivit prevederilor din Codul deprocedură fiscală.(28) În sensul alin. (6) al art. 20621 din Codul fiscal, nu seconsideră vânzare cu amănuntul:a) livrările de produse energetice către avioane și nave;

b) livrările de produse accizabile din magazinele duty-free;c) acele livrări care indiferent de tipul destinatarului —consumator final sau nu — se efectuează prin cisterne,rezervoare sau alte containere similare, care fac parte integrantădin mijlocul de transport care efectuează livrarea;d) livrările de produse energetice în scopurile prevăzute laart. 20620 alin. (1) pct. 2 din Codul fiscal;e) vânzarea buteliilor de vin din cramele sau expozițiile dininteriorul antrepozitului fiscal autorizat exclusiv pentru producțiade vinuri liniștite și/sau spumoase.(29) Magazinele autorizate potrivit legii să comercializezeproduse în regim duty-free sunt asimilate antrepozitelor fiscalede depozitare în care pot fi deținute produse accizabile în regimsuspensiv de accize. Aceste magazine primesc produseaccizabile în regim suspensiv de accize în baza autorizațiilor deduty-free și pentru aceste produse nu se datorează accizeatunci când sunt achiziționate de persoane care se deplaseazăîn afara spațiului comunitar.(30) Antrepozitele fiscale autorizate pentru producția deproduse energetice, inclusiv pentru producția de bio-ETBE (bioetil terț butil eter), bio-TAEE (bio terț amil etil eter) și/sau alteproduse de aceeași natură realizate pe bază de bioetanol, potprimi în regim suspensiv de accize bioetanol pentru prelucrareîn vederea obținerii de bio-ETBE, bio-TAEE și/sau alte produsede aceeași natură realizate pe bază de bioetanol ori în vedereaamestecului cu benzină.(31) Bioetanolul reprezintă alcoolul etilic realizat înantrepozitele fiscale de producție a alcoolului etilic, produsdestinat utilizării în producția de produse energetice.(32) Pentru aplicarea prevederilor alin. (30) și (31), lasolicitarea antrepozitarului autorizat, autorizația de antrepozitfiscal se va completa în mod corespunzător, după cum urmează:a) pentru producția de alcool etilic, cu producție de bioetanol;b) pentru producția de produse energetice, cu:b1) producție de bio-ETBE, bio-TAEE și/sau alte produsede aceeași natură realizate pe bază de bioetanol; și/saub2) depozitare de bioetanol denaturat sau nedenaturat învederea prelucrării sau a amestecului cu benzină.(33) În afara antrepozitului fiscal pot fi deținute numaiprodusele accizabile pentru care acciza a fost înregistrată caobligație de plată, iar prin circuitul economic se poate stabili decătre autoritățile competente cu atribuții de control că produseleprovin de la un antrepozitar autorizat, de la un destinatarînregistrat sau de la un importator.(34) Atunci când pentru produsele accizabile deținute în afaraantrepozitului fiscal nu se poate stabili că acciza a fostînregistrată ca obligație de plată intervine exigibilitatea accizei,obligația de plată revenind persoanei care nu poate justificaproveniența legală a produselor.
Codul fiscal:Cererea de autorizare ca antrepozit fiscalArt. 20622. — (1) Un antrepozit fiscal poate funcționanumai pe baza autorizației valabile emise de autoritateacompetentă.(2) În vederea obținerii autorizației, pentru ca un loc săfuncționeze ca antrepozit fiscal, persoana careintenționează să fie antrepozitar autorizat pentru acel loctrebuie să depună o cerere la autoritatea competentă, înmodul și sub forma prevăzute în normele metodologice.(3) Cererea trebuie să conțină informații și să fie însoțităde documente cu privire la:a) amplasarea și natura locului;b) tipurile și cantitatea de produse accizabile estimate afi produse și/sau depozitate în decursul unui an;c) lista produselor accizabile care urmează a fiachiziționate în regim suspensiv de accize în vederea
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utilizării ca materie primă în cadrul activității de producțiede produse accizabile;d) identitatea și alte informații cu privire la persoana careurmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitarautorizat;e) organizarea administrativă, fluxurile operaționale,randamentul utilajelor și instalațiilor și alte date relevantepentru colectarea și determinarea accizelor, prevăzuteîntr-un manual de procedură;f) capacitatea persoanei care urmează a fi antrepozitarautorizat de a satisface cerințele prevăzute la art. 20626.(4) Prevederile alin. (3) se vor adapta potrivit specificuluiactivității ce urmează a se desfășura în antrepozitul fiscal,conform precizărilor din normele metodologice.(5) Persoana care intenționează să fie antrepozitarautorizat va prezenta, de asemenea, o copie a contractuluide administrare sau a actelor de proprietate ale sediuluiunde locul este amplasat.(6) Persoana care își manifestă în mod expres intențiade a fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozitefiscale poate depune la autoritatea competentă o singurăcerere. Cererea va fi însoțită de documentele prevăzute deprezentul capitol, aferente fiecărei locații.
Norme metodologice:84. (1) Un antrepozit fiscal poate funcționa doar în baza uneiautorizații valabile emise de Comisie.(2) Pentru a obține o autorizație de antrepozit fiscal,antrepozitarul autorizat propus trebuie să depună o cerere laautoritatea vamală teritorială.(3) Cererea privind acordarea autorizației de antrepozit fiscaltrebuie să fie întocmită potrivit modelului prevăzut în anexanr. 38 și să fie însoțită de documentele specificate în aceastăanexă. În cazul activității de producție, cererea va fi însoțită și demanualul de procedură.(4) Persoanele care intenționează să fie autorizate caantrepozitari pentru producție sau pentru depozitare de produseaccizabile trebuie să dețină în proprietate sau să aibă drept defolosință a clădirilor și a terenurilor. Documentele care atestădeținerea în proprietate sau în folosință a clădirilor și aterenurilor sunt:a) pentru clădiri, extrasul de carte funciară însoțit de copiatitlului de proprietate sau, după caz, a procesului-verbal derecepție, atunci când acestea au fost construite în regie propriesau copia actului care atestă dreptul de folosință sub orice formălegală;b) pentru terenuri, extrasul de carte funciară însoțit de copiatitlului de proprietate sau copia actului care atestă dreptul defolosință sub orice formă legală.(5) Persoanele care intenționează să fie autorizate caantrepozitari de producție de produse accizabile, trebuie sădețină în proprietate sau să dețină contracte de leasing pentruinstalațiile și echipamentele care contribuie direct la producțiade produse accizabile pentru care urmează să fie autorizat.(6) Nu intră sub incidența prevederilor alin. (4) și (5) unitățilede cercetare-dezvoltare organizate potrivit reglementărilor Legiinr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților decercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii,industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice«Gheorghe Ionescu-Sisești», cu modificările și completărileulterioare.(7) În cazul producției de alcool și băuturi alcoolice,antrepozitarul autorizat propus trebuie să depună pe lângădocumentația întocmită conform prevederilor prezentelor normemetodologice și lista tipurilor de produse ce urmează a serealiza în antrepozitul fiscal.(8) Antrepozitarii autorizați propuși prevăzuți la alin. (7) potdesfășura activitate în regim de probe tehnologice, sub controlul

autorității vamale teritoriale, pe o perioadă de maximum 60 dezile de la întocmirea referatului favorabil de către aceastăautoritate.(9) În perioada de probe tehnologice, antrepozitarul autorizatpropus are obligația să obțină încadrarea tarifară a produselorfinite efectuată de autoritatea vamală centrală, pentru care vaprezenta acestei autorități:a) documentul prevăzut la alin. (8);b) documentația tehnică din care să rezulte toate informațiilenecesare stabilirii clasificării tarifare referitoare la caracteristicileprodusului finit, natura, cantitatea și compoziția materiilor primeutilizate, procesul tehnologic de fabricație a produsului finit.(10) După obținerea încadrării tarifare a produselor finite,aceasta va fi transmisă de antrepozitarul autorizat propus laautoritatea vamală teritorială la care s-a depus documentația învederea autorizării.(11) În perioada de probe tehnologice, produsele accizabilefinite obținute nu pot părăsi locul propus a fi autorizat caantrepozit fiscal.(12) În cazul producției de produse energetice, antrepozitarulautorizat propus trebuie să depună pe lângă documentațiaîntocmită conform prevederilor prezentelor norme metodologiceși lista cu semifabricatele și produsele finite înscrise înnomenclatorul de fabricație, precum și domeniul de utilizare alacestora și acciza aferentă fiecărui produs, avizată de MinisterulEconomiei, Comerțului și Mediului de Afaceri. Proceduraprevăzută la alin. (8)—(11) se va aplica și antrepozitarilorautorizați propuși pentru producția de produse energetice.(13) În cazul antrepozitarilor autorizați propuși prevăzuți laalin. (7) și (12), documentația va cuprinde și lista produseloraccizabile ce vor fi achiziționate în vederea utilizării ca materieprimă în procesul de producție, precum și încadrarea tarifară aacestora.(14) Autoritatea vamală teritorială verifică realitatea șiexactitatea informațiilor și a documentelor depuse deantrepozitarul autorizat propus. Se au în vedere în specialîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 20623 și art. 20626alin. (1) lit. b), c) și d) din Codul fiscal.(15) Antrepozitarul autorizat propus este obligat ca pe durataacțiunii de verificare să asigure condițiile necesare buneidesfășurări a acesteia.(16) În acțiunea de verificare, autoritatea vamală teritorialăpoate solicita sprijinul organelor cu atribuții de control și, dupăcaz, al Ministerului Administrației și Internelor, pentru furnizareaunor elemente de preinvestigare în ceea ce privește îndeplinireacondițiilor de autorizare prevăzute la art. 20623 din Codul fiscal.(17) În termen de 30 de zile de la depunerea cererilor,autoritatea vamală teritorială va înainta documentațiile autoritățiivamale centrale, însoțite de un referat întocmit de autoritateavamală teritorială care să cuprindă punctul de vedere asupraoportunității emiterii autorizației de antrepozitar autorizat și, dupăcaz, aspectele sesizate privind neconcordanța cu datele șiinformațiile prezentate de antrepozitarul autorizat propus. Acestereferate vor purta semnătura și ștampila autorității vamaleteritoriale.(18) Autoritatea vamală centrală poate să soliciteantrepozitarului autorizat propus orice informație și documentepe care le consideră necesare, cu privire la:a) amplasarea și natura antrepozitului fiscal propus;b) tipurile, caracteristicile fizico-chimice și cantitățile deproduse accizabile ce urmează a fi produse și/sau depozitate înantrepozitul fiscal propus;c) identitatea antrepozitarului autorizat propus;d) capacitatea antrepozitarului autorizat propus de a asiguragaranția.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 927/31.XII.2009102



(19) În cazul oricărui nou produs intrat în nomenclatorul defabricație vor fi aplicate procedurile prevăzute la alin. (9) șialin. (12).
Codul fiscal:Condiții de autorizareArt. 20623. — (1) Autoritatea competentă elibereazăautorizația de antrepozit fiscal pentru un loc numai dacăsunt îndeplinite următoarele condiții:a) locul urmează a fi folosit pentru producerea,transformarea, deținerea, primirea și/sau expediereaproduselor accizabile în regim suspensiv de accize. În cazulunui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal dedepozitare, volumul mediu trimestrial al ieșirilor de produseaccizabile înregistrate în ultimul an calendaristic trebuie săfie mai mare decât limitele prevăzute în normelemetodologice, diferențiate în funcție de grupa de produsedepozitate și de accizele potențiale aferente;b) locul este amplasat, construit și echipat astfel încâtsă nu permită scoaterea produselor accizabile din acest locfără plata accizelor, conform prevederilor din normelemetodologice;c) locul nu va fi folosit pentru vânzarea cu amănuntul aproduselor accizabile, cu excepțiile prevăzute la art. 20621alin. (8);d) în cazul unei persoane fizice care urmează să-șidesfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta sănu fi fost condamnată în mod definitiv pentru infracțiuneade abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune,delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită înRomânia sau în oricare dintre statele străine în care aceastaa avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fostcondamnată pentru o infracțiune dintre cele reglementatede prezentul cod, de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,republicată, cu modificările și completările ulterioare, deLegea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cucompletările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentruprevenirea și combaterea evaziunii fiscale, de Legeacontabilității nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990privind societățile comerciale, republicată, cu modificărileși completările ulterioare;e) în cazul unei persoane juridice care urmează să-șidesfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat,administratorii acestor persoane juridice să nu fi fostcondamnați în mod definitiv pentru infracțiunea de abuz deîncredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturiemincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricaredintre statele străine în care aceasta a avutdomiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnatăpentru o infracțiune dintre cele reglementate de prezentulcod, de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cumodificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006,cu completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legeanr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată,cu modificările și completările ulterioare;f) persoana care urmează să își desfășoare activitateaca antrepozitar autorizat trebuie să dovedească că poateîndeplini cerințele prevăzute la art. 20626.(2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzător pegrupe de produse accizabile și categorii de antrepozitari,conform precizărilor din normele metodologice.(3) Locurile aferente rezervei de stat și rezervei demobilizare se asimilează antrepozitelor fiscale dedepozitare, potrivit prevederilor din normele metodologice.
Norme metodologice:85. (1) Un loc poate funcționa ca antrepozit fiscal dedepozitare atunci când volumul mediu trimestrial al ieșirilor de

produse accizabile înregistrate în ultimul an calendaristic,depășește limitele prevăzute mai jos:a) bere — 150.000 litri;b) vinuri și băuturi fermentate — 150.000 litri;c) produse intermediare — 150.000 litri;d) băuturi spirtoase — 25.000 litri de alcool pur;e) alcool etilic — 400.000 litri de alcool pur;f) băuturi alcoolice în general — 30.000 litri de alcool pur;g) țigarete — o cantitate a cărei valoare la prețul maxim devânzare cu amănuntul să nu fie mai mică de 2.500.000 euro;h) produse energetice — 2.500.000 kg. Această cantitateminimă nu este obligatorie în cazul antrepozitelor fiscale dedepozitare destinate exclusiv aprovizionării aeronavelor și,respectiv, a navelor și a ambarcațiunilor;i) arome alimentare, extracte și concentrate alcoolice —1.500 litri de alcool pur.(2) În situația unui antrepozit fiscal nou autorizat pentrudepozitare, cantitatea minimă prevăzută la alin. (1) va fiestimată.(3) În cazul antrepozitarului propus care îndeplineștecondițiile pentru autorizare ca antrepozit fiscal de depozitare șise încadrează în limitele prevăzute la alin. (1), acesta vaprezenta și o declarație privind capacitatea de depozitare. Încazul alcoolului etilic și al produselor energetice capacitatea dedepozitare va fi exprimată în litri și va fi determinată în funcție decapacitatea calibrată a recipienților și/sau a rezervoarelor dedepozitare.(4) În situația unui antrepozitar autorizat de depozitare, carepe durata unei perioade continue de 6 luni nu respectă limiteleprevăzute la alin. (1), autorizația poate fi revocată. Revocareaautorizației se decide de către Comisie pe baza unui referat caresă cuprindă punctul de vedere al autorității vamale centrale caurmare a notei de constatare întocmite de autoritatea vamalăteritorială.(5) Limitele prevăzute la alin. (1) nu sunt obligatorii pentru:a) antrepozitele fiscale autorizate în exclusivitate pentru aefectua operațiuni de distribuție a băuturilor alcoolice și detutunuri prelucrate destinate consumului sau vânzării la bordulnavelor și aeronavelor;b) antrepozitele fiscale de depozitare de produse accizabilesituate în porturi și aeroporturi și care funcționează înexclusivitate în regim duty-free;c) rezerva de stat și de mobilizare.(6) Locul care urmează să fie autorizat ca antrepozit fiscaltrebuie să fie strict delimitat — acces propriu, împrejmuire —,iar activitatea ce se desfășoară în acest loc să fie independentăde alte activități desfășurate de persoana care solicităautorizarea și care nu au legătură cu producția sau depozitareade produse accizabile.(7) Fac excepție de la prevederile alin. (6) tancurile plutitoareaflate în perimetrul zonelor portuare și barjele, destinatedepozitării produselor energetice în vederea aprovizionăriinavelor.(8) Locurile destinate producției de vinuri sau de băuturifermentate, altele decât berea și vinurile, trebuie să fie dotatecu vase litrate.(9) Locurile destinate producției de alcool etilic și de distilateca materie primă și locurile destinate producției de băuturialcoolice obținute exclusiv din prelucrarea alcoolului și adistilatelor, trebuie să fie dotate cu mijloace de măsurare legalăpentru determinarea concentrației alcoolice, avizate de BiroulRomân de Metrologie Legală.(10) În cazul antrepozitelor fiscale de producție de alcool șide distilate, coloanele de distilare, rafinare, trebuie să fie dotatecu contoare pentru determinarea cantității de produse obținute,avizate și sigilate conform reglementărilor specifice stabilite deBiroul Român de Metrologie Legală.
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(11) În cazul antrepozitarilor autorizați pentru producția dealcool etilic, contoarele vor fi amplasate la ieșirea din coloanelede distilare pentru alcoolul brut, la ieșirea din coloanele derafinare pentru alcoolul etilic rafinat și la ieșirea din coloaneleaferente alcoolului tehnic, astfel încât să fie contorizate toatecantitățile de alcool rezultate.(12) În cazul antrepozitarilor autorizați pentru producția dedistilate, contoarele vor fi amplasate la ieșirea din coloanele dedistilare sau, după caz, la ieșirea din instalațiile de distilare.(13) Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice saua altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelornecalibrate, precum și amplasarea înaintea contoarelor a unorcanele sau robinete, prin care se pot extrage cantități de alcoolsau distilate necontorizate, sunt interzise.(14) Antrepozitarii autorizați propuși pentru producția dealcool și de distilate sunt obligați să dețină certificate eliberate deun laborator de metrologie agreat de Biroul Român deMetrologie Legală, pentru toate rezervoarele și recipientelecalibrate în care se depozitează alcoolul, distilatele și materiileprime din care provin acestea, indiferent de natura lor.(15) În cazul antrepozitelor fiscale — mici distilerii — careutilizează pentru realizarea producției instalații tip alambic,acestea trebuie să fie dotate cu vase calibrate avizate de BiroulRomân de Metrologie Legală.(16) În cazul antrepozitelor fiscale prevăzute la alin. (15), peperioada de nefuncționare se va aplica procedura de sigilare șidesigilare, prevăzută la pct. 77.(17) Locurile destinate producției de alcool etilic și distilate,ca materie primă, trebuie să fie dotate cu un sistem desupraveghere prin camere video a punctelor unde suntamplasate contoarele și rezervoarele de alcool și distilate,precum și a căilor de acces în antrepozitul fiscal. Stocareaimaginilor culese prin intermediul camerelor video se face pecasete video sau în memoria sistemului, durata de stocare aimaginilor înregistrate fiind de minimum 30 de zile. Sistemul desupraveghere trebuie să funcționeze permanent, inclusiv înperioadele de nefuncționare a antrepozitului, chiar și în condițiileîntreruperii alimentării cu energie electrică de la rețeaua dedistribuție.(18) Nu intră sub incidența prevederilor alin. (17) miciledistilerii.(19) Într-un antrepozit fiscal de depozitare se pot depozitaproduse din grupa băuturilor alcoolice, în stare îmbuteliată, înlocuri compartimentate distinct, respectiv bere, vinuri, băuturifermentate, altele decât bere și vinuri, produse intermediare,băuturi spirtoase.(20) Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal dedepozitare de alcool etilic și de distilate în stare vărsată numaidacă deține în proprietate rezervoare calibrate avizate de BiroulRomân de Metrologie Legală.(21) Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de producțiesau de depozitare de produse energetice numai dacă esteechipat cu rezervoare standardizate distincte pentru fiecare tipde produs în parte, calibrate de Biroul Român de MetrologieLegală.(22) Obligativitatea calibrării rezervoarelor aferente tancurilorplutitoare pentru depozitarea produselor energetice intervinepotrivit reglementărilor specifice ale Biroului Român deMetrologie Legală.(23) Locurile destinate producției sau depozitării de produseenergetice trebuie să fie dotate cu mijloace de măsurare adebitului volumic sau masic.(24) Locurile destinate producerii de produse energeticepentru care accizele se calculează numai pe baza accizeiexprimate în echivalent euro/tonă sau euro/1.000 kg, locuriledestinate producerii combustibililor al căror cod tarifar seîncadrează la art. 20616 alin. (3) lit. g) din Codul fiscal, precum

și locurile destinate îmbutelierii gazului petrolier lichefiat vor fidotate cu mijloace de măsurare a masei.(25) Rezerva de stat și rezerva de mobilizare vor fi autorizateca un singur antrepozit fiscal de depozitare, indiferent denumărul locurilor de depozitare pe care le deține.(26) Pentru obținerea autorizației, instituțiile care gestioneazărezerva de stat și rezerva de mobilizare vor depune o cerere laautoritatea fiscală centrală, potrivit modelului prevăzut în anexanr. 38.
Codul fiscal:Autorizarea ca antrepozit fiscalArt. 20624. — (1) Autoritatea competentă va notifica înscris autorizarea ca antrepozit fiscal, în termen de 60 de zilede la data depunerii documentației complete de autorizare.(2) Autorizația va conține următoarele:a) codul de accize atribuit antrepozitului fiscal;b) elementele de identificare ale antrepozitaruluiautorizat, inclusiv codul de accize atribuit acestuia;c) descrierea și amplasarea locului antrepozitului fiscal;d) tipul produselor accizabile primite/expediate dinantrepozitul fiscal și natura activității;e) capacitatea de depozitare a produselor accizabile înantrepozitul fiscal, în cazul antrepozitarului autorizat pentrudepozitare;f) nivelul garanției;g) data de începere a valabilității autorizației;h) orice alte informații relevante pentru autorizare.(3) Autorizațiile pot fi modificate de către autoritateacompetentă.(4) Înainte de a fi modificată autorizația, autoritateacompetentă trebuie să-l informeze pe antrepozitarulautorizat asupra modificării propuse și asupra motiveloracesteia.(5) Antrepozitarul autorizat poate solicita autoritățiicompetente modificarea autorizației, în condițiile prevăzuteîn normele metodologice.(6) Procedura de autorizare a antrepozitelor fiscale nuintră sub incidența prevederilor legale privind proceduraaprobării tacite.
Norme metodologice:86. (1) Comisia emite decizii de aprobare sau de respingerea cererii antrepozitarului autorizat propus, după analizareareferatelor întocmite de autoritățile vamale teritoriale și adocumentațiilor depuse de solicitant.(2) La lucrările comisiei va fi invitat, după caz, câte unreprezentant din partea Ministerului Administrației și Internelor,a Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și aMinisterului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și câte unreprezentant al patronatelor producătorilor de produseaccizabile sau al depozitarilor de astfel de produse, legalînființate.(3) Autorizația pentru un antrepozit fiscal are ca dată deemitere data de 1 a lunii următoare celei în care a fost aprobatăcererea de autorizare de către Comisie.(4) În cazul antrepozitelor fiscale de producție, în bazadocumentației depuse de antrepozitarul autorizat, în autorizațiaaferentă antrepozitului fiscal vor fi înscrise atât materiile primeaccizabile care pot fi achiziționate în regim suspensiv de accize,cât și produsele finite ce se realizează în antrepozitul fiscal.(5) În cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produseenergetice care efectuează operațiuni de aditivare a produselorenergetice, de amestec între biocarburanți și carburanțitradiționali sau între biocombustibili și combustibili tradiționali,în baza documentației depuse de antrepozitarul autorizat, înautorizația aferentă antrepozitului fiscal vor fi înscrise atâtmateriile prime accizabile care pot fi achiziționate în regimsuspensiv de accize, cât și produsele finite ce se depozitează înantrepozitul fiscal.
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(6) În cazul pierderii autorizației de antrepozit fiscal, titularulautorizației va anunța pierderea în Monitorul Oficial al României,Partea a III-a.(7) În baza documentului care atestă că anunțul referitor lapierdere a fost înaintat spre publicare în Monitorul Oficial,autoritatea emitentă a autorizației va elibera la cerere un duplicatal acesteia.(8) Antrepozitarii autorizați pot solicita autorității vamalecentrale modificarea autorizației atunci când constată erori înredactarea autorizației de antrepozit fiscal sau în alte situații încare se justifică acest fapt.
Codul fiscal:Obligațiile antrepozitarului autorizatArt. 20626. — (1) Orice antrepozitar autorizat are obligațiade a îndeplini următoarele cerințe:a) să constituie în favoarea autorității competente, dacăse consideră necesar, o garanție, în cazul producției,transformării și deținerii de produse accizabile în regimsuspensiv de accize, precum și o garanție obligatoriepentru circulația acestor produse în regim suspensiv deaccize, în conformitate cu prevederile art. 20654 și încondițiile stabilite prin normele metodologice;b) să instaleze și să mențină încuietori, sigilii,instrumente de măsură sau alte instrumente similareadecvate, necesare securității produselor accizabileamplasate în antrepozitul fiscal;c) să asigure menținerea sigiliilor aplicate subsupravegherea autorității competente sub forma șiprocedura prevăzute în normele metodologice;d) să țină evidențe exacte și actualizate cu privire lamateriile prime, lucrările în derulare și produsele accizabilefinite, produse sau primite în antrepozitele fiscale șiexpediate din antrepozitele fiscale, și să prezinte evidențelecorespunzătoare, la cererea autorităților competente;e) să țină un sistem corespunzător de evidență astocurilor din antrepozitul fiscal, inclusiv un sistem deadministrare, contabil și de securitate;f) să asigure accesul autorității competente în orice zonăa antrepozitului fiscal, în orice moment în care antrepozitulfiscal este în exploatare și în orice moment în careantrepozitul fiscal este deschis pentru primirea sauexpedierea produselor;g) să prezinte produsele accizabile pentru a fi inspectatede autoritatea competentă, la cererea acestora;h) să asigure, în mod gratuit, un birou în incintaantrepozitului fiscal, la cererea autorității competente;i) să cerceteze și să raporteze către autoritateacompetentă orice pierdere, lipsă sau neregularitate cuprivire la produsele accizabile;j) să înștiințeze autoritățile competente despre oricemodificare ce intenționează să o aducă asupra datelorinițiale în baza cărora a fost emisă autorizația deantrepozitar cu minim 5 zile înainte de producereamodificării;k) să se conformeze cu alte cerințe impuse prin normelemetodologice.(2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzător pegrupe de produse accizabile și pe categorii de antrepozitari,conform precizărilor din normele metodologice.
Norme metodologice:87. (1) Pentru orice antrepozitar autorizat Comisia stabilește,dacă consideră necesar, o garanție care să acopere risculneplății accizelor pentru produsele accizabile produse și/saudepozitate în fiecare antrepozit fiscal.(2) Pentru orice antrepozitar autorizat Comisia stabileșteobligatoriu o garanție care să acopere riscul neplății accizelor

pentru produsele accizabile deplasate în regim suspensiv deaccize.(3) Nu sunt supuse obligației de a constitui garanțieprodusele energetice supuse accizelor care sunt transportate îninteriorul Comunității exclusiv pe cale maritimă sau princonducte.(4) Nivelul garanției ce urmează a se constitui se determinăpotrivit prevederilor pct. 108.(5) În vederea înregistrării producției de bere obținute, fiecareantrepozitar autorizat pentru producție este obligat:a) să înregistreze producția de bere rezultată la sfârșitulprocesului tehnologic, prin aparatura adecvată de măsurare abutoaielor, sticlelor, navetelor, paleților sau a berii filtrate lavasele de depozitare, și să înscrie aceste date în rapoartele deproducție și gestionare, cu specificarea capacității ambalajelor șia cantității de bere exprimate în litri;b) să determine concentrația zaharometrică a berii, conformstandardelor în vigoare privind determinarea concentrațieiexprimate în grade Plato a berii, elaborate de Asociația deStandardizare din România, și să elibereze buletine de analizefizico-chimice. La verificarea realității concentrațieizaharometrice a sortimentelor de bere se va avea în vedereconcentrația înscrisă în specificația tehnică internă, elaboratăpe baza standardului în vigoare pentru fiecare sortiment.(6) Antrepozitarii autorizați pentru producție de alcool șidistilate, după obținerea autorizației, își pot desfășura activitateanumai după aplicarea sigiliilor pe instalațiile și utilajele deproducție alcool etilic de către reprezentantul autorității vamaleteritoriale.(7) În cazul antrepozitarilor autorizați pentru producția dealcool, sigiliile se vor aplica pe întregul flux tehnologic de laieșirea alcoolului brut, rafinat și tehnic din coloanele de distilare,respectiv de rafinare, și până la contoare, inclusiv la acestea.(8) În cazul antrepozitarilor autorizați pentru producția dedistilate, sigiliile se vor aplica la ieșirea distilatelor din coloanelede distilare sau din instalațiile de distilare.(9) În situațiile prevăzute la alin. (7) și (8), sigiliile vor fiaplicate și pe toate elementele de asamblare-racordare aleaparatelor de măsură și control, pe orice orificii și robinețiexistenți pe întregul flux tehnologic continuu sau discontinuu.(10) În cazul producției de alcool, aparatele și piesele de petot circuitul coloanelor de distilare, rafinare, precum și de pe totcircuitul instalațiilor de distilare trebuie îmbinate în așa fel încâtsă poată fi sigilate.(11) Sigiliile aparțin autorității vamale teritoriale, vor fiînseriate și vor purta, în mod obligatoriu, însemnele acesteia.Operațiunile de sigilare și desigilare, atunci când se impun, sevor efectua de către reprezentantul desemnat de autoritateavamală teritorială, astfel încât să nu se deterioreze aparatele șipiesele componente.(12) Stabilirea tipului de sigilii, prevăzut la alin. (11), și acaracteristicilor acestora, uniformizarea și/sau personalizarea,precum și coordonarea tuturor operațiunilor ce se impun revinAgenției Naționale de Administrare Fiscală prin AutoritateaNațională a Vămilor.(13) Amprentele sigiliilor aplicate de autoritatea vamalăteritorială trebuie să fie menținute intacte.(14) Sigiliile prevăzute la alin. (11) sunt complementaresigiliilor metrologice aplicate contoarelor.(15) Se interzice antrepozitarilor autorizați deteriorarea sauînlăturarea sigiliilor aplicate de către reprezentantul autoritățiivamale teritoriale. În cazul în care sigiliul este deteriorataccidental sau în caz de avarie, antrepozitarul autorizat esteobligat să solicite prezența unui reprezentant al autoritățiivamale teritoriale pentru constatarea cauzelor deteriorăriiaccidentale a sigiliului sau ale avariei.
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(16) Atunci când intervine sigilarea și desigilarea aparatelorși pieselor de pe tot fluxul tehnologic se va proceda după cumurmează:a) desigilarea se face numai în baza unei solicitări scrise,justificate, din partea antrepozitului fiscal de producție de alcoolși de distilate sau în situații de avarie;b) cererea de desigilare se transmite autorității vamaleteritoriale cu cel puțin 3 zile înainte de termenul stabilit pentruefectuarea operațiunii propriu-zise, solicitând și desemnareaunui reprezentant al acestei autorități care va proceda ladesigilare;c) la desigilare, reprezentantul autorității vamale teritorialeîntocmește un proces-verbal de desigilare, întocmit în douăexemplare, în care va consemna data și ora desigilării,cantitatea de alcool și de distilate — în litri și în grade Dall —înregistrată de contoare la momentul desigilării, precum și stoculde alcool și de distilate, pe sortimente, aflat în rezervoare și înrecipiente.(17) Dacă antrepozitarul autorizat pentru producție de alcoolși distilate constată un incident sau o disfuncție în funcționareaunui contor, acesta va proceda după cum urmează:a) trebuie imediat să facă o declarație către autoritateavamală teritorială, care va fi consemnată într-un registru specialal antrepozitului fiscal destinat acestui scop și va solicitaprezența unui reprezentant al acestei autorități;b) pentru remedierea defecțiunii va solicita prezența unuireprezentant autorizat de către Biroul Român de MetrologieLegală pentru activități de reparații ale mijloacelor de măsuraredin categoria respectivă, în vederea desigilării mijloacelor demăsurare, a repunerii lor în stare de funcționare și a resigilării;c) contoarele defecte pot fi reparate sau înlocuite, subsupravegherea reprezentantului autorității vamale teritoriale, cualte contoare de rezervă, cu specificarea, într-un proces-verbalde înlocuire, întocmit de acest reprezentant, a indicilor de la carese reia activitatea;d) dacă timpul de remediere a contoarelor depășește 24 deore, se întrerupe activitatea de producție a alcoolului și adistilatelor, instalațiile respective fiind sigilate de reprezentantulautorității vamale teritoriale.(18) Atunci când în situațiile de la alin. (15) și (17) estenecesară întreruperea activității, aceasta va fi consemnatăîntr-un proces-verbal încheiat în două exemplare de cătrereprezentantul autorității vamale teritoriale, în prezențareprezentantului legal al antrepozitului fiscal. În procesul-verbalîncheiat se vor menționa cauzele accidentului sau ale avarieicare au generat întreruperea activității, data și ora întreruperiiacesteia, stocul de alcool și de distilate existent la acea dată șiindicii înregistrați de contoare în momentul întreruperii activității.(19) Originalul procesului-verbal de desigilare prevăzut laalin. (16) sau de întrerupere a activității prevăzut la alin. (18),după caz, se depune la autoritatea vamală teritorială, în termende 24 de ore de la încheierea acestuia. Al doilea exemplar alprocesului-verbal rămâne la antrepozitul fiscal.(20) Reluarea activității în antrepozitul fiscal se va face înbaza unei declarații de remediere a defecțiunii, întocmită deantrepozitarul autorizat și vizată de reprezentantul autoritățiivamale teritoriale, însoțită, după caz, de un aviz eliberat despecialistul autorizat de către Biroul Român de MetrologieLegală pentru activități de reparații ale mijloacelor de măsurarecare a efectuat remedierea. Reprezentantul autorității vamaleteritoriale va proceda la sigilarea întregului flux tehnologic.(21) Toți antrepozitarii autorizați trebuie să dețină un sistemcomputerizat de evidență a produselor aflate în antrepozite, acelor intrate sau ieșite, a celor pierdute prin deteriorare,spargere, furt, precum și a accizelor aferente acestor categoriide produse.

(22) În cazul antrepozitelor fiscale autorizate pentru producțiade alcool etilic și distilate, sistemul computerizat trebuie săasigure și evidența materiilor prime introduse în fabricație,precum și a semifabricatelor aflate pe linia de fabricație.Cantitățile de alcool și de distilate obținute vor fi evidențiate atâtîn litri, cât și în grade Dall.(23) Nu intră sub incidența prevederilor alin. (22)antrepozitele fiscale — mici distilerii —, care utilizează pentrurealizarea producției instalații tip alambic.
Codul fiscal:Anularea, revocarea și suspendarea autorizațieiArt. 20628. — (1) Autoritatea competentă poate anulaautorizația pentru un antrepozit fiscal atunci când i-au fostoferite informații inexacte sau incomplete în legătură cuautorizarea antrepozitului fiscal.(2) Autoritatea competentă poate revoca autorizațiapentru un antrepozit fiscal în următoarele situații:a) în cazul unui antrepozitar autorizat, persoană fizică,dacă:1. persoana a decedat;2. persoana a fost condamnată printr-o hotărârejudecătorească definitivă, în România sau într-un statstrăin, pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz defals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sauluare de mită ori o infracțiune dintre cele reglementate deprezentul cod, de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,republicată, cu modificările și completările ulterioare, deLegea nr. 86/2006, cu completările ulterioare, de Legeanr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legeanr. 31/1990, republicată, cu modificările și completărileulterioare;3. activitatea desfășurată este în situație de faliment saude lichidare;b) în cazul unui antrepozitar autorizat, care estepersoană juridică, dacă:1. în legătură cu persoana juridică a fost deschisă oprocedură de faliment ori de lichidare; sau2. oricare dintre administratorii persoanei juridice a fostcondamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, înRomânia sau într-un stat străin, pentru infracțiunea de abuzde încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare,mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori oinfracțiune dintre cele reglementate de prezentul cod, deOrdonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cumodificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006,cu completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legeanr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată,cu modificările și completările ulterioare;c) antrepozitarul autorizat nu respectă oricare dintrecerințele prevăzute la art. 20626 sau la art. 20653—20655;d) când antrepozitarul încheie un act de vânzare alocului;e) pentru situația prevăzută la alin. (9);f) pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni,volumul mediu trimestrial al ieșirilor de produse accizabiledin antrepozitul fiscal de depozitare este mai mic decâtlimita prevăzută în normele metodologice, conformart. 20623 alin. (1) lit. a);(3) Autoritatea competentă poate revoca autorizațiapentru un antrepozit fiscal și în cazul în care s-a pronunțato hotărâre definitivă pentru o infracțiune dintre celereglementate de prezentul cod, de Ordonanța Guvernuluinr. 92/2003, republicată, cu modificările și completărileulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completările ulterioare,de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicată, deLegea nr. 31/1990, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare.
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(4) La propunerea organelor de control, autoritateacompetentă poate suspenda autorizația pentru unantrepozit fiscal, astfel:a) pe o perioadă de 1—6 luni, în cazul în care s-aconstatat săvârșirea uneia dintre faptele contravenționalece atrag suspendarea autorizației;b) până la soluționarea definitivă a cauzei penale, încazul în care a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentruo infracțiune dintre cele reglementate de prezentul cod, deOrdonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cumodificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006,cu completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legeanr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată,cu modificările și completările ulterioare.(5) Decizia prin care autoritatea competentă a hotărâtsuspendarea, revocarea sau anularea autorizației deantrepozit fiscal va fi comunicată și antrepozitaruluideținător al autorizației.(6) Antrepozitarul autorizat poate contesta decizia desuspendare, revocare sau anulare a autorizației pentru unantrepozit fiscal, potrivit legislației în vigoare.(7) Decizia de suspendare sau de revocare a autorizațieide antrepozit fiscal produce efecte de la data comunicăriisau de la o altă dată cuprinsă în aceasta, după caz. Deciziade anulare a autorizației de antrepozit fiscal produce efecteîncepând de la data emiterii autorizației.(8) Contestarea deciziei de suspendare, revocare sauanulare a autorizației de antrepozit fiscal suspendă efectelejuridice ale acestei decizii pe perioada soluționăriicontestației în procedură administrativă.(9) În cazul în care antrepozitarul autorizat dorește sărenunțe la autorizația pentru un antrepozit fiscal, acesta areobligația să notifice acest fapt autorității competente cu celpuțin 60 de zile înainte de data de la care renunțarea laautorizație își produce efecte.(10) În cazul anulării autorizației, o nouă autorizație poatefi emisă de autoritatea competentă numai după o perioadăde cel puțin 5 ani de la data anulării.(11) În cazul revocării autorizației, o nouă autorizațiepoate fi emisă de autoritatea competentă numai după operioadă de cel puțin 6 luni de la data revocării.(12) Antrepozitarii autorizați, cărora le-a fost suspendată,revocată sau anulată autorizația și care dețin stocuri deproduse accizabile la data suspendării, revocării orianulării, pot valorifica produsele înregistrate în stoc —materii prime, semifabricate, produse finite —, în condițiileprevăzute de normele metodologice.
Norme metodologice:88. (1) Măsura suspendării — cu excepția cazului de laalin. (4) —, a revocării sau a anulării autorizațiilor se va dispunede către Comisie, în baza actelor de control emise de organelede specialitate, prin care s-au consemnat încălcări aleprevederilor legale care atrag aplicarea acestor măsuri, precumși a referatului ce va cuprinde punctul de vedere al autoritățiivamale centrale.(2) Actele de control prevăzute la alin. (1), temeinic justificate,în care faptele constatate generează consecințe fiscale, vor fiaduse la cunoștința autorității vamale centrale, în termen dedouă zile lucrătoare de la finalizare, care le va înainta Comisieiîn vederea analizării și dispunerii măsurilor ce se impun.(3) Decizia Comisiei va fi adusă la cunoștința antrepozitaruluiautorizat sancționat. Totodată, decizia Comisiei va fi adusă și lacunoștința autorității vamale teritoriale, care în maximum 48 deore de la data la care decizia produce efecte va proceda laverificarea stocurilor de produse deținute de operatoruleconomic la acea dată.

(4) În situația neplății accizelor la termenele prevăzute delege, măsura suspendării autorizațiilor se va dispune de cătreautoritățile vamale teritoriale în baza datelor furnizate deautoritățile fiscale teritoriale.(5) Atunci când deficiențele care atrag măsura revocării saua suspendării nu generează consecințe fiscale și sunt remediateîn termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării actului decontrol, după constatarea remedierii deficiențelor de cătreorganul de control acesta nu va da curs propunerii de revocaresau de suspendare către Comisie.(6) În cazul în care a intervenit suspendarea autorizațieipentru un antrepozit fiscal — cu excepția cazului prevăzut laalin. (4) —, încetarea suspendării autorizației va fi dispusă deComisie, în baza referatului emis în acest sens de autoritateavamală teritorială cu privire la înlăturarea deficiențelor înscriseîn decizia Comisiei.(7) În toate situațiile în care a intervenit suspendarea,revocarea sau anularea autorizației, aceasta atrage întrerupereasau încetarea activității și, după caz, aplicarea sigiliilor peinstalațiile de producție, operațiune care va fi efectuată deautoritatea vamală teritorială.(8) Antrepozitarii autorizați a căror autorizație a fostsuspendată, revocată sau anulată pot să valorifice produseleaccizabile înregistrate în stoc — materii prime, semifabricate,produse finite — numai după notificarea autorității vamaleteritoriale cu privire la virarea accizelor datorate bugetului destat.(9) În cazul suspendării sau în cazul revocării autorizației deantrepozit fiscal — până la data când aceasta produce efecte —,deplasarea produselor accizabile înregistrate în stoc seefectuează sub supravegherea autorității vamale teritoriale, astfel:a) fie către alte antrepozite fiscale, în regim suspensiv deaccize;b) fie în afara regimului suspensiv de accize, cu accizeplătite.(10) În cazul anulării sau revocării autorizației, o nouăautorizație pentru aceeași activitate poate fi emisă de Comisienumai după o perioadă de 5 ani, respectiv 6 luni, de la data lacare decizia de anulare sau revocare a autorizației devinedefinitivă în sistemul căilor administrative de atac sau de la datahotărârii judecătorești definitive și irevocabile.(11) Cererea de renunțare la un antrepozit fiscal, în care sevor menționa și motivele acesteia, se depune la autoritateavamală teritorială. Această autoritate are obligația de a verificadacă la data depunerii cererii antrepozitarul autorizat deținestocuri de produse accizabile și dacă au fost respectateprevederile legale în domeniul accizelor. După verificare,cererea de renunțare, însoțită de actul de verificare, va fitransmisă Comisiei care va proceda la revocarea autorizației.(12) Prevederile alin. (10) nu se aplică în cazul unui operatoreconomic aflat în situația de la alin. (11) care dorește o nouăautorizare cu condiția să fi respectat prevederile legale îndomeniul accizelor.(13) Cererea de renunțare la autorizația emisă pentru unantrepozit fiscal, după ce Comisia a decis revocarea sauanularea autorizației din alte motive, nu produce efecte juridicepe perioada în care decizia de revocare sau de anulare, dupăcaz, se află în procedura prevăzută de Legea nr. 554/2004privind contenciosul administrativ, cu modificările și completărileulterioare.(14) Atunci când renunțarea la autorizația de antrepozit fiscalintervine ca urmare a unei operațiuni de fuziune aantrepozitarului autorizat cu un alt operator economic sau dedivizare totală ori parțială a activității, antrepozitarul autorizat vanotifica acest fapt autorității vamale teritoriale cu cel puțin
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60 de zile înainte de data efectuării operațiunii și va solicitarevocarea autorizației de antrepozitar deținută de acesta.(15) În cazul prevăzut la alin. (14), în situația în care seintenționează continuarea aceleiași activități cu produseaccizabile în regim suspensiv de accize și în aceleași condiții,antrepozitarul autorizat împreună cu antrepozitarul autorizatpropus pot solicita ca revocarea autorizației de antrepozitar săproducă efecte concomitent cu data la care produce efecte nouaautorizație.
Codul fiscal:

SECȚIUNEA a 8-a
Destinatarul înregistrat

Destinatarul înregistratArt. 20629. — (1) Destinatarul înregistrat poate să-șidesfășoare activitatea în această calitate numai în bazaautorizației valabile emisă de autoritatea competentă,potrivit prevederilor din normele metodologice, în care va fiînscris și codul de accize atribuit de această autoritate.(2) Destinatarul înregistrat nu are dreptul de a deține saude a expedia produse accizabile în regim suspensiv deaccize.(3) Un destinatar înregistrat trebuie să îndeplineascăurmătoarele cerințe:a) să garanteze plata accizelor în condițiile prevăzute înnormele metodologice, înaintea expedierii de cătreantrepozitarul autorizat a produselor accizabile;b) la încheierea deplasării, să înscrie în evidențacontabilă produsele accizabile primite în regim suspensivde accize;c) să accepte orice control al autorității competente,pentru a se asigura că produsele au fost primite.(4) Destinatarul înregistrat care primește doar ocazionalproduse accizabile trebuie să îndeplinească cerințele de laalin. (3), iar autorizarea prevăzută la art. 2063 pct. 13 se facepentru o cantitate-limită de produse accizabile, pentru unsingur expeditor și pentru o perioadă de timp limitată,potrivit prevederilor din normele metodologice.
Norme metodologice:89. (1) Destinatarul înregistrat poate funcționa numai în bazaautorizației emise de Comisie.(2) În vederea obținerii autorizației, persoana careintenționează să fie destinatar înregistrat trebuie să depună ocerere la autoritatea vamală teritorială.(3) Cererea trebuie să conțină informațiile și să fie însoțităde documentele prevăzute în anexa nr. 39.(4) Pentru a fi autorizat, fiecare destinatar înregistrat propustrebuie să aibă declarată cel puțin o locație în care urmează sărealizeze recepția de produse accizabile deplasate în regimsuspensiv de accize din alte state membre.(5) În situația în care recepția produselor accizabile serealizează în mai multe locații, cererea va fi însoțită de odeclarație privind locațiile în care urmează a se realiza recepțiaacestor produse.(6) Cererea care nu îndeplinește condițiile prevăzute laalin. (4) și (5) se consideră a fi nulă.(7) Autoritatea vamală teritorială poate să solicitedestinatarului înregistrat propus orice informație și documentepe care le consideră necesare, după caz, cu privire la:a) identitatea destinatarului înregistrat propus;b) amplasarea și capacitatea maximă de depozitare alocurilor unde se recepționează produsele accizabile;c) tipurile de produse accizabile ce urmează a fi recepționateîn fiecare locație;d) capacitatea destinatarului înregistrat propus de a asiguragaranția conform prevederilor pct. 108.

(8) În acțiunea de verificare, autoritatea vamală teritorialăpoate solicita sprijinul organelor cu atribuții de control pentrufurnizarea unor elemente de preinvestigare în ceea ce priveșteîndeplinirea condițiilor de autorizare a fiecărui solicitant.(9) Atunci când în termen de 30 de zile de la depunereadocumentației, autoritatea vamală teritorială, după verificarearealității datelor și informațiilor prezentate de destinatarulînregistrat propus, constată că acesta nu îndeplinește condițiilepentru a fi autorizat, va comunica în scris, destinataruluiînregistrat propus decizia de respingere a cererii, cu motivațiacorespunzătoare.(10) Nu va fi autorizată ca destinatar înregistrat, persoanacare a fost condamnată printr-o hotărâre judecătoreascădefinitivă în România sau într-un alt stat pentru o infracțiunedintre cele reglementate de legislația vamală sau fiscală.(11) Destinatarul înregistrat propus este obligat ca pe durataacțiunii de verificare să asigure condițiile necesare buneidesfășurări a acesteia.(12) Autoritatea vamală teritorială are obligația ca, în termende 30 de zile de la depunerea cererii și a documentațieicomplete, să transmită Comisiei dosarul însoțit de un referatprivind oportunitatea emiterii autorizației de destinatarînregistrat.(13) Comisia va comunica în scris solicitantului decizia deautorizare ca destinatar înregistrat sau, după caz, decizia derespingere a cererii. De asemenea, Comisia va înștiințaautoritatea vamală teritorială despre modul de soluționare acererii.(14) În cazul autorizării ca destinatar înregistrat, Comisia vaemite autorizația care va conține următoarele elemente: codulde accize, elementele de identificare ale destinataruluiînregistrat, tipul produselor accizabile care urmează a firecepționate, nivelul și forma garanției, precum și data de la caredevine valabilă.(15) Autorizația de destinatar înregistrat este valabilăîncepând cu data de 1 a lunii următoare celei în care destinatarulînregistrat face dovada constituirii garanției în cuantumul și înforma aprobate de Comisie potrivit pct. 108.(16) În situația în care intervin modificări față de datele inițialemenționate în autorizație, destinatarul înregistrat are obligațiade a solicita la secretariatul Comisiei modificarea acesteia, dupăcum urmează:a) pentru fiecare nouă locație în care urmează a se realizarecepția de produse accizabile, destinatarul înregistrat vadepune o cerere la autoritatea vamală teritorială, însoțită dedeclarația prevăzută la alin. (5), cu cel puțin 15 zile înainte derecepția produselor;b) dacă se modifică datele de identificare ale destinataruluiînregistrat, în termen de 30 de zile de la data înregistrăriimodificării.(17) În situația în care modificările care intervin se referă latipul produselor accizabile, destinatarul înregistrat are obligațiade a solicita Comisiei modificarea autorizației cu cel puțin 60 dezile înainte de recepția produselor.(18) Destinatarul înregistrat nu poate realiza recepția deproduse accizabile într-o nouă locație dacă această locație nu afost declarată la autoritatea vamală teritorială.(19) Autoritatea vamală teritorială, după verificareainformațiilor din declarație, va transmite în termen de 5 zilelucrătoare o copie a acesteia la secretariatul Comisiei învederea actualizării datelor din autorizație.(20) Produsele accizabile primite în regim suspensiv deaccize de către destinatarul înregistrat sunt însoțite dedocumentul administrativ electronic pe suport hârtie, conformprocedurii prevăzute la pct. 91.
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(21) Autorizația de destinatar înregistrat poate fi revocatăatunci când titularul acesteia nu respectă una din cerințeleprevăzute la art. 20629 din Codul fiscal.(22) Decizia de revocare se comunică destinataruluiînregistrat și produce efecte de la data la care a fost adusă lacunoștința acestuia.(23) În cazuri excepționale când interesele legitime aledestinatarului înregistrat impun aceasta, Comisia poate decalatermenul de intrare în vigoare a deciziei de revocare, la o datăulterioară.(24) Destinatarul înregistrat nemulțumit poate contestadecizia de revocare a autorizației, potrivit legislației în vigoare.(25) Contestarea deciziei de revocare a autorizației dedestinatar înregistrat suspendă efectele juridice ale acesteidecizii pe perioada soluționării contestației în procedurăadministrativă.(26) În cazul în care destinatarul înregistrat dorește sărenunțe la autorizație, acesta are obligația să notifice acest faptComisiei cu cel puțin 60 de zile înainte de data de la carerenunțarea la autorizație produce efecte.(27) În cazul destinatarului înregistrat care primește doarocazional produse accizabile în regim suspensiv de accize,autorizația are valabilitate de 12 luni consecutive de la dataemiterii acesteia de către autoritatea vamală teritorială.(28) În cazul prevăzut la alin. (27), autorizația se emite pentrufiecare expeditor din alt stat membru autorizat să expediezeproduse accizabile în regim suspensiv de accize și pentrucantitatea-limită înscrisă în autorizație.(29) Cantitatea înscrisă în autorizație se determină pe bazaacordului în formă scrisă încheiat între destinatarul înregistratpropus și expeditorul produselor accizabile în regim suspensivde accize, o copie a acordului fiind anexată cererii de autorizare.(30) Destinatarii înregistrați trebuie să dețină un sistemcomputerizat de evidență a produselor accizabile achiziționateîn regim suspensiv de accize, a produselor livrate și a stocurilorde astfel de produse.
Codul fiscal:

SECȚIUNEA a 9-a
Deplasarea și primirea produselor accizabile aflate 

în regim suspensiv de accize
Deplasarea produselor accizabile aflate în regimsuspensiv de accizeArt. 20630. — (1) Antrepozitarii autorizați de cătreautoritățile competente ale unui stat membru suntrecunoscuți ca fiind autorizați atât pentru circulațianațională, cât și pentru circulația intracomunitară aproduselor accizabile.(2) Produsele accizabile pot fi deplasate în regimsuspensiv de accize pe teritoriul Comunității, inclusiv dacăprodusele sunt deplasate via o țară terță sau un teritoriuterț:a) de la un antrepozit fiscal la:1. un alt antrepozit fiscal;2. un destinatar înregistrat;3. un loc de unde produsele accizabile părăsescteritoriul Comunității, în sensul art. 20634 alin. (1);4. un destinatar în sensul art. 20656 alin. (1) în cazul încare produsele sunt expediate din alt stat membru;b) de la locul de import către oricare dintre destinațiileprevăzute la lit. a), în cazul în care produsele în cauză suntexpediate de un expeditor înregistrat. În sensul prezentuluiarticol, locul de import înseamnă locul unde se aflăprodusele în momentul în care sunt puse în liberă circulație,în conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE)nr. 2.913/92.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. a) pct. 1 și 2și lit. b), și cu excepția situației prevăzute la art. 20629 alin. (3),produsele accizabile pot fi deplasate în regim suspensiv deaccize către un loc de livrare directă situat pe teritoriulRomâniei, în cazul în care locul respectiv a fost indicat deantrepozitarul autorizat din România sau de destinatarulînregistrat, în condițiile stabilite prin normele metodologice.(4) Antrepozitarul autorizat sau destinatarul înregistratprevăzuți la alin. (3) au obligația de a depune raportul deprimire prevăzut la art. 20633 alin. (1).(5) Prevederile alin. (2) și (3) se aplică și deplasărilor deproduse accizabile cu nivel de accize zero care nu au fosteliberate pentru consum.(6) Deplasarea produselor accizabile în regim suspensivde accize începe, în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a), înmomentul în care produsele accizabile părăsescantrepozitul fiscal de expediție și, în cazurile prevăzute laalin. (2) lit. b), în momentul în care aceste produse suntpuse în liberă circulație, în conformitate cu art. 79 dinRegulamentul (CEE) nr. 2.913/92.(7) Deplasarea în regim suspensiv de accize aproduselor accizabile se încheie:1. în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 și 4 șilit. b), în momentul în care destinatarul a recepționatprodusele accizabile;2. în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a) pct. 3, înmomentul în care produsele accizabile au părăsit teritoriulComunității.
Norme metodologice:90.90.1. (1) Expeditorul înregistrat poate funcționa numai înbaza autorizației emise de Comisie.(2) Persoana care intenționează să obțină autorizație deexpeditor înregistrat depune la autoritatea vamală centrală ocerere conform modelului prezentat în anexa nr. 55 însoțită deurmătoarele documente:a) certificatul constatator eliberat de Oficiul RegistruluiComerțului din care să rezulte: capitalul social, asociații, obiectulde activitate, administratorii, locul de import, precum și o copiedupă certificatul de înmatriculare sau certificatul de înregistrare,după caz,b) cazierele judiciare ale administratorilor și directorilorexecutivi, eliberate de instituțiile abilitate din România;c) contractele încheiate direct cu antrepozitarul autorizatbeneficiar al produselor deplasate în regim suspensiv de accize;d) scrisoare de bonitate bancară;e) certificatul de atestare fiscală;f) cazierul fiscal.(3) Comisia aprobă eliberarea autorizației de expeditorînregistrat dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) au fost prezentate documentele prevăzute la alin. (1);b) solicitantul nu are înscrise date în cazierul fiscal;c) administratorul solicitantului nu are înscrise date încazierul judiciar.(4) În vederea eliberării autorizației de expeditor înregistrat,autoritatea vamală centrală solicită avizul autorității vamaleteritoriale.(5) Autorizația de expeditor înregistrat se eliberează deComisie în termen de 60 de zile de la data depuneriidocumentației complete.(6) Autorizația de expeditor înregistrat este valabilă începândcu data de 1 a lunii următoare celei în care expeditorulînregistrat face dovada constituirii garanției în cuantumul și înforma aprobate de Comisie potrivit pct. 108.(7) În situația în care intervin modificări față de datele inițialeîn baza cărora a fost emisă autorizația, expeditorul înregistrat
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are obligația de a le notifica la secretariatul Comisiei în vedereamodificării autorizației, dacă este cazul, după cum urmează:a) pentru un nou loc de import, cu cel puțin 15 zile înainte depunerea în liberă circulație a produselor;b) dacă se modifică datele de identificare ale expeditoruluiînregistrat, în termen de 30 de zile de la data înregistrăriimodificării.(8) În situația în care modificările care intervin se referă latipul produselor accizabile, expeditorul înregistrat are obligațiade a solicita Comisiei modificarea autorizației cu cel puțin 60 dezile înainte de punerea în liberă circulație a produselor.90.2. (1) În înțelesul prezentelor norme metodologice, loculde livrare directă reprezintă locul unde pot fi primite produseaccizabile, cu excepția tutunului prelucrat, în regim suspensivde accize de la un antrepozit fiscal sau de la un expeditorînregistrat din alt stat membru și cu condiția ca acest loc să fieindicat de destinatar, respectiv antrepozitarul autorizat dinRomânia sau de destinatarul înregistrat prevăzut la pct. 89.(2) Se consideră livrare directă de produse accizabile înregim suspensiv de accize dacă sunt îndeplinite următoarelecerințe:a) locul de livrare directă să fie notificat la autoritatea vamalăteritorială de către antrepozitarul autorizat sau destinatarulînregistrat înainte de expedierea produselor accizabile din statulmembru de expediere;b) antrepozitarul autorizat sau destinatarul înregistratacceptă cantitatea de produse accizabile înscrisă în documentuladministrativ electronic ca fiind cantitatea sosită la destinație.Această cantitate va fi imediat înregistrată de către aceștia înevidențele lor privind stocurile de astfel de produse ca intrare și,în același timp, ca eliberare pentru consum;c) în cazul produselor energetice, autoritatea vamalăteritorială, de regulă, va fi informată cu jumătate de zi înainte desosirea produselor la locul de destinație de către antrepozitarulautorizat sau destinatarul înregistrat;d) produsele accizabile trebuie păstrate la locul de livraredirectă cel puțin 24 ore pentru o posibilă inspecție din parteaautorității vamale teritoriale.(3) Un antrepozitar autorizat sau un expeditor înregistrat înRomânia poate expedia produse accizabile în regim suspensivde accize către un loc de livrare directă dintr-un alt stat membrudacă această operațiune este permisă în acel stat membru.(4) Pe durata deplasării în regim suspensiv de accize,ambalajul în care este deplasat produsul accizabil trebuie săaibă la exterior marcaje care identifică tipul și cantitatea deprodus aflat în interior.
Codul fiscal:Documentul administrativ electronicArt. 20631. — (1) Deplasarea intracomunitară de produseaccizabile este considerată ca având loc în regim suspensivde accize doar dacă este acoperită de un documentadministrativ electronic procesat în conformitate cu alin. (2)și (3).(2) În sensul alin. (1), expeditorul din România înainteazăun proiect de document administrativ electronic laautoritățile competente, prin intermediul sistemuluiinformatizat prevăzut la art. 1 din Decizia nr. 1.152/2003/CEa Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 2003privind informatizarea circulației și a controlului produselorsupuse accizelor, denumit în continuare sistemul

informatizat.(3) Autoritățile competente prevăzute la alin. (2)efectuează o verificare electronică a datelor din proiectulde document administrativ electronic, iar în cazul în care:a) datele nu sunt corecte, expeditorul este informat fărăîntârziere;

b) datele sunt corecte, autoritatea competentă atribuiedocumentului un cod de referință administrativ unic și îlcomunică expeditorului.(4) În cazurile prevăzute la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 1,2 și 4, la art. 20630 alin. (2) lit. (b) și la art. 20630 alin. (3),autoritatea competentă transmite fără întârzieredocumentul administrativ electronic autorității competentedin statul membru de destinație, care la rândul ei îltransmite destinatarului, în cazul în care acesta este unantrepozitar autorizat sau un destinatar înregistrat. Dacăprodusele accizabile sunt destinate unui antrepozitarautorizat din România, autoritatea competentă înainteazădocumentul administrativ electronic direct acestuidestinatar.(5) În cazul prevăzut la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 3autoritatea competentă din România înaintează documentuladministrativ electronic autorității competente din statulmembru în care declarația de export este depusă înconformitate cu art. 161 alin. (5) din Regulamentul (CEE)nr. 2.913/92, denumit în continuare statul membru de export,dacă statul membru de export este altul decât România.(6) Atunci când expeditorul este din România, acestafurnizează persoanei care însoțește produsele accizabile unexemplar tipărit al documentului administrativ electronic.(7) Atunci când produsele accizabile sunt deplasate înregim suspensiv de accize de la un expeditor din alt statmembru la un destinatar din România, deplasareaproduselor este însoțită de un exemplar tipărit aldocumentului administrativ electronic sau de orice altdocument comercial care menționează codul de referințăadministrativ unic, identificabil în mod clar.(8) Documentele prevăzute la alin. (6) și (7) trebuie săpoată fi prezentate autorităților competente oricând suntsolicitate, pe întreaga durată a deplasării în regimsuspensiv de accize.(9) Expeditorul poate anula documentul administrativelectronic, atât timp cât deplasarea nu a început potrivitprevederilor art. 20630 alin. (6).(10) În cursul deplasării în regim suspensiv de accize,expeditorul poate modifica destinația, prin intermediulsistemului informatizat și poate indica o nouă destinație,care trebuie să fie una dintre destinațiile prevăzute laart. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 sau 3 sau la art. 20630alin. (3), după caz.(11) În cazul deplasării intracomunitare a produselorenergetice în regim suspensiv de accize, pe cale maritimăsau pe căi navigabile interioare, către un destinatar care nueste cunoscut cu siguranță în momentul în care expeditorulînaintează proiectul de document administrativ electronicprevăzut la alin. (2), autoritatea competentă poate autorizaca expeditorul să nu includă în documentul în cauză dateleprivind destinatarul, în condițiile prevăzute în normelemetodologice.(12) Imediat ce datele privind destinatarul suntcunoscute și cel târziu la momentul încheierii deplasării,expeditorul transmite datele sale autorităților competente,utilizând procedura prevăzută la alin. (10).
Norme metodologice:91. (1) Deplasarea produselor accizabile din România cătreun destinatar din alt stat membru sau către un loc de undeprodusele părăsesc teritoriul Comunității, poate fi realizată înregim suspensiv de accize de un antrepozit fiscal doar dacă esteacoperită de documentul administrativ electronic.(2) Deplasarea produselor accizabile din România către undestinatar din alt stat membru poate fi realizată în regimsuspensiv de accize de un expeditor înregistrat în România doardacă este acoperită de documentul administrativ electronic.
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(3) În sensul alin. (1) și (2), antrepozitul fiscal expeditor sauexpeditorul înregistrat, în baza accesului autorizat de autoritateavamală teritorială la sistemul informatizat, înaintează prinintermediul acestui sistem informatizat proiectul documentuluiadministrativ electronic aferent deplasării ce urmează a avealoc.(4) Proiectul documentului administrativ electronic trebuieînaintat cu cel mult 7 zile înainte de data înscrisă pe acestdocument ca dată de expediere a produselor accizabile încauză.(5) Datele din proiectul documentului administrativ electronicsunt supuse unei verificări electronice, iar dacă acestea suntvalidate, sistemul informatizat atribuie codul de referințăadministrativ unic, care pentru expeditor reprezintă confirmareaasupra începerii operațiunii constând în deplasarea produseloraccizabile în regim suspensiv de accize.(6) După atribuirea codului de referință administrativ unic,prin sistemul informatizat documentul administrativ electronic setransmite fără întârziere în sistemul informatizat din statulmembru de destinație.(7) Atunci când are loc o deplasare de produse accizabile înregim suspensiv de accize din România către un loc din alt statmembru de unde produsele părăsesc teritoriul Comunității, dupăatribuirea codului de referință administrativ unic, prin sistemulinformatizat documentul administrativ electronic se transmitefără întârziere în sistemul informatizat din statul membru deexport.(8) Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv deaccize trebuie să fie însoțită de un exemplar tipărit aldocumentului administrativ electronic, al cărui model esteprevăzut în anexa nr. 40.(9) În cazul deplasării intracomunitare a produselorenergetice în regim suspensiv de accize, pe cale maritimă saupe căi navigabile interioare, antrepozitarul autorizat expeditordin România poate să nu includă în documentul administrativelectronic datele aferente destinatarului dacă acestea nu suntcunoscute cu certitudine la momentul înaintării proiectuluidocumentului respectiv, dar numai cu condiția ca acest fapt săfi fost notificat la autoritatea vamală teritorială și acceptat deaceastă autoritate.(10) În situația prevăzută la alin. (9) antrepozitul fiscalexpeditor are obligația ca imediat ce cunoaște datele aferentedestinatarului, dar nu mai târziu de momentul încheieriideplasării, să introducă datele respective în sistemulinformatizat.(11) În cazul deplasării produselor accizabile în regimsuspensiv de accize dintr-un alt stat membru către un destinatardin România autorizat să primească produsele în regimsuspensiv de accize, poate fi acceptat ca document de însoțirefie un exemplar al documentului administrativ electronic tipărit,fie orice alt document comercial în care se menționează codulde referință administrativ unic, identificabil în mod clar, acceptatde autoritatea competentă a acelui stat membru de expediție.
Codul fiscal:Divizarea deplasării produselor energetice în regimsuspensiv de accizeArt. 20632. — Autoritatea competentă poate permiteexpeditorului, în condițiile stabilite prin ordin alpreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, caexpeditorul să divizeze o deplasare intracomunitară deproduse energetice în regim suspensiv de accize în douăsau mai multe deplasări, cu condiția ca:1. să nu se modifice cantitatea totală de produseaccizabile;2. divizarea să se desfășoare pe teritoriul unui statmembru care permite o astfel de procedură;

3. autoritatea competentă din statul membru unde seefectuează divizarea să fie informată cu privire la locul undese efectuează divizarea.
Norme metodologice:92. (1) Autoritatea vamală teritorială poate permiteexpeditorului din România, respectiv antrepozit fiscal sauexpeditor înregistrat, să divizeze o deplasare de produseenergetice în regim suspensiv de accize într-un alt stat membru,atunci când acel stat membru permite o astfel de procedură.(2) Pentru realizarea operațiunii menționate la alin. (1)expeditorul trebuie să respecte condițiile stabilite prin ordin alpreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(3) Deplasarea de produse energetice în regim suspensiv deaccize dintr-un stat membru este permisă a fi divizată peteritoriul României, numai dacă acel stat membru permite oastfel de procedură, iar destinatarii din România, respectivantrepozitarul autorizat sau destinatarul înregistrat respectăcondițiile stabilite prin ordinul președintelui Agenției Naționalede Administrare Fiscală prevăzut la alin. (2).
Codul fiscal:Raportul de primire a produselor accizabileArt. 20633. — (1) La primirea de produse accizabile înRomânia, în oricare dintre destinațiile prevăzute la art. 20630alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 sau 4, sau la art. 20630 alin. (3),destinatarul trebuie să înainteze fără întârziere și nu maitârziu de 5 zile lucrătoare de la încheierea deplasării, cuexcepția cazurilor justificate corespunzător autoritățilorcompetente potrivit precizărilor din normele metodologice,un raport privind primirea acestora, denumit în continuare

raport de primire, utilizând sistemul informatizat.(2) Modalitățile de trimitere a raportului de primire aproduselor accizabile de către destinatarii menționați laart. 20656 alin. (1) sunt prevăzute prin ordin al președinteluiAgenției Naționale de Administrare Fiscală.(3) Autoritatea competentă a destinatarului din Româniaefectuează o verificare electronică a datelor din raportul deprimire, după care:1. în cazul în care datele nu sunt corecte, destinataruleste informat fără întârziere despre acest fapt;2. în cazul în care datele sunt corecte, autoritateacompetentă a destinatarului confirmă înregistrarearaportului de primire și îl transmite autorității competentedin statul membru de expediție.(4) Atunci când expeditorul este din România, raportulde primire se înaintează acestuia de către autoritateacompetentă din România.(5) În cazul în care locul de expediție și cel de destinațiese află în România, primirea produselor accizabile în regimsuspensiv de accize se confirmă expeditorului potrivitprocedurii stabilite prin ordin al președintelui AgențieiNaționale de Administrare Fiscală.
Norme metodologice:93. Destinatarului i se admite să întârzie înaintarea prinsistemul informatizat a raportului de primire peste termenul-limităprevăzut de lege numai în cazuri temeinic justificate prevăzuteîn ordinul președintelui Agenției Naționale de AdministrareFiscală cu privire la modalitățile de trimitere a raportului deprimire.
Codul fiscal:Proceduri în cazul în care sistemul informatizat esteindisponibil la expedițieArt. 20635. — (1) Prin excepție de la prevederile art. 20631alin. (1), în cazul în care sistemul informatizat esteindisponibil în România, expeditorul din România poate
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începe o deplasare de produse accizabile în regimsuspensiv de accize, în următoarele condiții:a) produsele să fie însoțite de un document pe suporthârtie care conține aceleași date ca proiectul de documentadministrativ electronic prevăzut la art. 20631 alin. (2);b) să informeze autoritățile competente înainte deînceperea deplasării, prin depunerea unei copii adocumentului prevăzut la lit. a). Această copie trebuie să fievizată de autoritatea competentă a locului de expediere.Dacă indisponibilitatea sistemului este imputabilăexpeditorului, acesta va furniza informații corespunzătoarecu privire la motivele acestei indisponibilități.(2) În cazul în care sistemul informatizat redevinedisponibil, expeditorul prezintă un proiect de documentadministrativ electronic, în conformitate cu art. 20631alin. (2).(3) De îndată ce datele cuprinse în documentuladministrativ electronic sunt validate, în conformitate cuart. 20631 alin. (3), acest document înlocuiește documentulpe suport hârtie prevăzut la alin. (1) lit. a). Prevederileart. 20631 alin. (4) și (5), precum și cele ale art. 20633 șiart. 20634 se aplică mutatis mutandis.(4) Până la momentul validării datelor din documentuladministrativ electronic, deplasarea este considerată caavând loc în regim suspensiv de accize, pe bazadocumentului pe suport hârtie prevăzut la alin. (1) lit. a).(5) O copie a documentului pe suport hârtie prevăzut laalin. (1) lit. a) se păstrează de expeditor în evidențele sale.(6) În cazul în care sistemul informatizat este indisponibilla expediție, expeditorul comunică informațiile prevăzute laart. 20631 alin. (10) sau la art. 20632 prin intermediul unormijloace alternative de comunicare. În acest scop,expeditorul în cauză informează autoritățile competenteînaintea modificării destinației sau a divizării deplasării.Prevederile alin. (2)—(5) se aplică mutatis mutandis.
Norme metodologice:94. (1) În situația în care sistemul informatizat esteindisponibil în România, expeditorul poate începe deplasareaproduselor accizabile în regim suspensiv de accize numai dupăînștiințarea autorității vamale centrale (responsabilă pentrusistemul informatizat și corespondența cu autoritățilecompetente din statele membre) prin transmiterea copieidocumentului care va însoți deplasarea produselor, pe care afost înscris numărul de referință eliberat de autoritatea vamalăteritorială, în vederea atribuirii codului de referință administrativunic care reprezintă acordul pentru începerea efectivă adeplasării produselor.(2) Modelul documentului pe suport hârtie este prevăzut înanexa nr. 40.
Codul fiscal:Proceduri în cazul în care sistemul informatizat esteindisponibil la destinațieArt. 20636. — (1) În cazul în care, în situațiile prevăzute laart. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 și 4, la art. 20630 alin. (2)lit. b) și la art. 20630 alin. (3), raportul de primire prevăzut laart. 20633 alin. (1) nu poate fi prezentat la încheiereadeplasării produselor accizabile în termenul prevăzut larespectivul articol deoarece fie sistemul informatizat nueste disponibil în România, fie în situația prevăzută laart. 20635 alin. (1) nu au fost încă îndeplinite procedurileprevăzute la art. 20635 alin. (2) și (3), destinatarul prezintăautorităților competente din România, cu excepția cazurilorpe deplin justificate, un document pe suport hârtie careconține aceleași date ca raportul de primire și care atestăîncheierea deplasării, potrivit prevederilor din normelemetodologice.

(2) Cu excepția cazului în care destinatarul poateprezenta, în scurt timp, prin intermediul sistemuluiinformatizat, raportul de primire prevăzut la art. 20633alin. (1) sau în cazuri pe deplin justificate, autoritateacompetentă din România trimite o copie a documentului pesuport hârtie prevăzut la alin. (1) autorității competente dinstatul membru de expediție, care o transmite expeditoruluisau o ține la dispoziția acestuia.(3) De îndată ce sistemul informatizat redevine disponibilsau de îndată ce procedurile prevăzute la art. 20635 alin. (2)și (3) sunt îndeplinite, destinatarul prezintă un raport deprimire, în conformitate cu art. 20633 alin. (1). Prevederileart. 20633 alin. (3) și (4) se aplică mutatis mutandis.(4) În cazul în care, în situațiile prevăzute la art. 20630alin. (2) lit. a) pct. 3, raportul de export prevăzut la art. 20634alin. (1) nu poate fi întocmit la încheierea deplasăriiproduselor accizabile deoarece, fie sistemul informatizat nueste disponibil în statul membru de export, fie în situațiaprevăzută la art. 20635 alin. (1) nu au fost încă îndepliniteprocedurile prevăzute la art. 20635 alin. (2) și (3), autoritățilecompetente din statul membru de export trimit autoritățilorcompetente din România un document pe suport hârtiecare conține aceleași date ca și raportul de export și careatestă încheierea deplasării, cu excepția cazului în careraportul de export prevăzut la art. 20634 alin. (1) poate fiîntocmit în scurt timp, prin intermediul sistemuluiinformatizat sau în cazuri pe deplin justificate, potrivitprevederilor din normele metodologice.(5) În cazul prevăzut la alin. (4), autoritățile competentedin România transmit sau pun la dispoziția expeditorului ocopie a documentului pe suport hârtie.(6) De îndată ce sistemul informatizat redevine disponibilîn statul membru de export sau de îndată ce procedurileprevăzute la art. 20635 alin. (2) și (3) sunt îndeplinite,autoritățile competente din statul membru de export trimitun raport de export, în conformitate cu art. 20634 alin. (1).Prevederile art. 20634 alin. (2) și (3) se aplică mutatis
mutandis.

Norme metodologice:95. Modelul documentului pe suport hârtie al raportului deprimire și al raportului de export este prevăzut în anexa nr. 41 și,respectiv în anexa nr. 42.
Codul fiscal:Încheierea deplasării produselor accizabile în regimsuspensiv de accizeArt. 20637. — (1) Fără a aduce atingere prevederilorart. 20636, raportul de primire prevăzut la art. 20633 alin. (1)sau raportul de export prevăzut la art. 20634 alin. (1)constituie dovada faptului că deplasarea produseloraccizabile s-a încheiat, în conformitate cu art. 20630 alin. (7).(2) Prin derogare de la alin. (1), în absența unui raport deprimire sau a unui raport de export din alte motive decâtcele prevăzute la art. 20636, se poate de asemenea furniza,în cazurile prevăzute la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 și 4,la art. 20630 alin. (2) lit. b) și la art. 20630 alin. (3), dovadaîncheierii deplasării produselor accizabile în regimsuspensiv de accize, printr-o adnotare făcută de autoritățilecompetente din statul membru de destinație, pe baza unordovezi corespunzătoare, care să indice că produseleaccizabile expediate au ajuns la destinația declarată sau, încazul prevăzut la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 3, printr-oadnotare făcută de autoritățile competente din statulmembru pe teritoriul căruia este situat biroul vamal deieșire, care să ateste faptul că produsele accizabile aupărăsit teritoriul Comunității.
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(3) În sensul alin. (2), un document înaintat de destinatarși care conține aceleași date ca raportul de primire sau deexport constituie o dovadă corespunzătoare.(4) În momentul în care autoritățile competente din statulmembru de expediție au admis dovezile corespunzătoare,acestea închid deplasarea în sistemul informatizat.
Norme metodologice:96. (1) Deplasarea produselor accizabile în regim suspensivde accize se consideră încheiată pentru expeditor în bazaraportului de primire înaintat de destinatar sau, după caz, înbaza raportului de export înaintat de autoritatea competentă alocului de export, prin intermediul sistemului informatizat.(2) Atunci când destinatarul din România constată că nu esteîn măsură să întocmească raportul de primire în termenulprevăzut de lege, imediat la primirea produselor solicită prezențaunui reprezentant al autorității vamale teritoriale în vedereaverificării și confirmării datelor prezentate de destinatar pe bazadocumentului care a însoțit deplasarea produselor în regimsuspensiv de accize și a dovezilor justificative.(3) În urma mențiunilor reprezentantului autorității vamaleteritoriale, destinatarul va înainta documentul autorității vamalecentrale în vederea comunicării de către aceasta autoritățiicompetente a statului membru de expediție a regimului aferentdeplasării produselor.(4) Modelul documentului este prevăzut în anexa nr. 41.(5) În cazul deplasării produselor accizabile în regimsuspensiv de accize din România către un destinatar din alt statmembru sau la export printr-un birou vamal de ieșire din alt statmembru, în absența raportului de primire sau a unui raport deexport, după caz, deplasarea poate fi considerată încheiatăpotrivit adnotărilor autorității competente din statul membru dedestinație sau de export.
Codul fiscal:Structura și conținutul mesajelorArt. 20638. — (1) Structura și conținutul mesajelor caretrebuie schimbate potrivit art. 20631—20634 de cătrepersoanele și autoritățile competente implicate în cazul uneideplasări intracomunitare de produse accizabile în regimsuspensiv de accize, normele și procedurile privindschimbul acestor mesaje, precum și structuradocumentelor pe suport hârtie prevăzute la art. 20635 și20636 sunt stabilite de către Comisia Europeană.(2) Situațiile în care sistemul informatizat este consideratindisponibil în România, precum și normele și procedurilecare trebuie urmate în aceste situații sunt stabilite prinordin al președintelui Agenției Naționale de AdministrareFiscală.
Norme metodologice:97. (1) Structura și conținutul mesajelor corespunzătoaredocumentului administrativ electronic, raportului de primire șiraportului de export aferente deplasărilor de produse accizabileîn regim suspensiv de accize, atunci când informațiile setransmit prin sistemul informatizat, sunt stabilite la nivel naționalprin ordin al președintelui Agenției Naționale de AdministrareFiscală în conformitate cu prevederile Regulamentului CEnr. 684/2009.(2) Situațiile în care sistemul informatizat este indisponibil înRomânia la momentul expediției sau la momentul de recepție aproduselor accizabile deplasate în regim suspensiv de accize,precum și procedurile care trebuie urmate sunt stabilite prinordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscalăprevăzut la alin. (1).

Codul fiscal:
SECȚIUNEA a 10-a
Restituiri de accize

Restituiri de accizeArt. 20642. — (1) Cu excepția cazurilor prevăzute laart. 20644 alin. (7), la art. 20647 alin. (5) și la art. 20649 alin. (3)și (4), precum și a cazurilor prevăzute la art. 20658—20660,accizele privind produsele accizabile care au fost eliberatepentru consum pot fi, la solicitarea persoanei în cauză,restituite sau remise de către autoritățile competente dinstatele membre unde respectivele produse au fost eliberatepentru consum, în situațiile prevăzute de statele membre șiîn conformitate cu condițiile stabilite de statul membru încauză, în scopul de a preveni orice formă posibilă deevaziune sau abuz. O astfel de restituire sau de remitere nupoate genera alte scutiri decât cele prevăzute la art. 20656 și20658—20660.(2) Pentru produsele energetice contaminate saucombinate în mod accidental, returnate antrepozitului fiscalpentru reciclare, accizele plătite vor putea fi restituite încondițiile prevăzute în normele metodologice.(3) Pentru băuturile alcoolice și produsele din tutunretrase de pe piață, dacă starea sau vechimea acestora leface improprii consumului, accizele plătite pot fi restituite încondițiile prevăzute în normele metodologice.(4) Acciza restituită nu poate depăși suma efectiv plătită.
Norme metodologice:98. (1) Pentru produsele returnate în antrepozitele fiscale dinRomânia în vederea reciclării, recondiționării sau distrugerii,după caz, accizele plătite ca urmare a eliberării pentru consuma acestor produse pot fi restituite la cererea antrepozitaruluiautorizat care a eliberat pentru consum produsele respective.(2) Antrepozitarul autorizat va înștiința în scris autoritateavamală teritorială cazul returului produselor cu cel puțin douăzile înainte de efectuarea returului produselor, printr-o notificareîn care se vor menționa cauzele, cantitățile de produseaccizabile care fac obiectul returului în antrepozitul fiscal, dataeliberării pentru consum, valoarea accizelor aferente, data șilocul/locurile de unde urmează să fie retrase produselerespective, precum și procedura care urmează a fi aplicatăproduselor care fac obiectul restituirii accizelor (reciclare,recondiționare, distrugere).(3) Autoritatea vamală teritorială va desemna unreprezentant care să asiste la recepția produselor returnate învederea certificării documentului de recepție.(4) Autoritatea vamală va analiza datele din documentul derecepție certificat de reprezentantul acestei autorități, prezentatîn copie, odată cu informațiile prezentate de antrepozitar și vacomunica acestuia, în termen de 5 zile lucrătoare de la datadocumentului de recepție, punctul de vedere asupra uneieventuale cereri de restituire a accizelor plătite pentru produselereturnate în antrepozitul fiscal.(5) Pentru a beneficia de restituirea accizelor antrepozitarulautorizat va depune o cerere în acest sens la autoritatea fiscalăteritorială unde este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe,însoțită de următoarele documente:a) copia documentului de recepție certificat de reprezentantulautorității vamale teritoriale;b) adresa prin care se comunică punctul de vedere alautorității vamale teritoriale, în original și copie;c) documentul care atestă că accizele au fost plătite deantrepozitul fiscal care solicită restituirea accizelor.(6) Autoritatea fiscală teritorială va analiza cererea șidocumentația depuse de antrepozitul fiscal și va decide asuprarestituirii accizelor.
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(7) Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum înRomânia de un destinatar înregistrat, accizele pot fi restituite lacererea acestuia, cerere care se va depune la autoritatea fiscalăteritorială unde este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe, cu7 zile lucrătoare înainte ca produsele accizabile să fie returnateantrepozitului fiscal din statul membru de expediție. Concomitentacest fapt va fi notificat și la autoritatea vamală teritorială pentruo posibilă verificare din partea acestei autorități.(8) În situația prevăzută la alin. (7), cererea de restituire va fiînsoțită de următoarele documente:a) o notă justificativă privind cauzele, cantitățile de produseaccizabile și locul/locurile unde se află produsele ce urmeazăsă fie returnate;b) documentele care justifică faptul că produsele respectiveau fost achiziționate de la antrepozitul fiscal din statul membrude expediție;c) documentul care atestă că accizele au fost plătite înRomânia.(9) În cazul produselor accizabile provenite din achizițiiintracomunitare, retrase de pe piață, acestea pot fi returnateantrepozitului fiscal din statul membru de expediție, în condițiilestabilite de acel stat membru, de antrepozitul fiscal saudestinatarul înregistrat din România care a efectuat achiziția.Imediat ce produsele au fost returnate antrepozitului fiscal dinstatul membru de expediție, în completarea documentelorprevăzute la alin. (8) antrepozitul fiscal sau destinatarulînregistrat din România va transmite autorității fiscale teritorialeo copie a documentului sau a documentelor care atestă returulși recepția produselor.(10) Pentru produsele accizabile provenite din operațiuni deimport, ce urmează a fi returnate furnizorului extern, operatoruleconomic importator poate beneficia de restituirea accizelor, cuîndeplinirea următoarelor cerințe:a) să depună cererea de restituire la autoritatea vamalăteritorială, cu 7 zile lucrătoare înainte ca produsele accizabilesă fie returnate, pentru o posibilă verificare din partea acesteiautorități;b) cererea de restituire să fie însoțită de:1. o notă justificativă privind cauzele, cantitățile de produseaccizabile și locul/locurile unde se află produsele ce urmeazăsă fie returnate;2. documentul care atestă că accizele au fost plătite deimportator.(11) Imediat ce produsele au fost returnate furnizoruluiextern, importatorul din România va transmite autorității vamaleteritoriale o copie a documentului sau a documentelor careatestă returul și recepția produselor.(12) În cazul produselor supuse marcării prin banderole sautimbre, operatorul economic care solicită restituirea accizeloreste obligat să întocmească un registru care să conținăurmătoarele informații:a) cantitatea produselor accizabile eliberate pentru consumsau importate care fac obiectul restituirii accizelor;b) data la care produsele au fost eliberate pentru consumsau importate;c) seria și numărul de identificare ale banderolelor sautimbrelor;d) valoarea accizelor plătite pentru produsele eliberatepentru consum sau importate;e) regimul care urmează a fi aplicat produselor care facobiectul restituirii accizelor.(13) Restituirea accizelor va fi efectuată potrivit prevederilorCodului de procedură fiscală.(14) Produsele supuse accizelor, eliberate pentru consumsau importate în România, care fac obiectul returului cătrefurnizorul extern, atunci când urmează a fi distruse, pot fi supuseoperațiunii de distrugere în România.

(15) Responsabilitatea distrugerii o are antrepozitul fiscal,destinatarul înregistrat sau operatorul economic importator carea eliberat produsele accizabile pentru consum în România.(16) Distrugerea produselor accizabile poate fi efectuată lacererea operatorului economic, în baza aprobării date deautoritatea vamală teritorială.(17) Cererea va fi însoțită de următoarele documente:a) o notă justificativă privind cauzele, cantitățile de produseaccizabile și locul/locurile unde se află produsele ce urmează afi distruse;b) documentele justificative care confirmă cauzele caredetermină distrugerea produselor;c) documentul care atestă că accizele au fost plătite deoperatorul economic care solicită restituirea accizelor șiprocedura care urmează a fi aplicată produselor care facobiectul restituirii accizelor (reciclare, recondiționare, distrugere).(18) Pentru produsele accizabile marcate cu timbre saubanderole, returnate în antrepozitul fiscal din România, învederea reciclării sau recondiționării, dezlipirea marcajelor seva efectua sub supravegherea autorității vamale teritoriale și vorfi consemnate într-un proces-verbal. O copie a procesului-verbalva însoți marcajele care vor fi expediate pentru distrugereCompaniei Naționale «Imprimeria Națională» — S.A.,operațiunea de distrugere efectuându-se pe cheltuialaantrepozitului fiscal.(19) În cazul produselor accizabile marcate cu timbre saubanderole, înainte de returnarea produselor în antrepozitul fiscaldin alt stat membru ori producătorului dintr-o țară terță, se vaefectua dezlipirea marcajelor sub supravegherea autoritățiivamale teritoriale și vor fi consemnate într-un proces-verbal. Ocopie a procesului-verbal va însoți marcajele care vor fiexpediate pentru distrugere Companiei Naționale «ImprimeriaNațională» — S.A., operațiunea de distrugere efectuându-se pecheltuiala operatorului economic care returnează marcajele.(20) Nu intră sub incidența restituirii accizelor produsele careau fost eliberate pentru consum cu mai mult de 2 ani înainte dedata depunerii cererii de restituire.
Codul fiscal:

SECȚIUNEA a 11-a
Deplasarea intracomunitară și impozitarea produselor accizabile

după eliberarea pentru consum
Persoane fiziceArt. 20643. — (1) Accizele pentru produsele accizabileachiziționate de o persoană fizică pentru uz propriu șitransportate personal de aceasta în România sunt exigibilenumai în statul membru în care se achiziționează produseleaccizabile.(2) Pentru a stabili dacă produsele accizabile prevăzutela alin. (1) sunt destinate uzului propriu al unei persoanefizice, se vor avea în vedere cel puțin următoarele cerințe:a) statutul comercial al celui care deține produseleaccizabile și motivele pentru care le deține;b) locul în care se află produsele accizabile sau, dacăeste cazul, modul de transport utilizat;c) orice document referitor la produsele accizabile;d) natura produselor accizabile;e) cantitatea de produse accizabile.(3) Produsele achiziționate de persoanele fizice seconsideră a fi destinate scopurilor comerciale, în condițiileși cantitățile prevăzute în normele metodologice.(4) Produsele achiziționate și transportate în cantitățisuperioare limitelor prevăzute în normele metodologice șidestinate consumului în România se consideră a fiachiziționate în scopuri comerciale și, în acest caz, sedatorează acciza în România.
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(5) Acciza devine exigibilă în România și pentrucantitățile de uleiuri minerale eliberate deja pentru consumîntr-un alt stat membru, dacă aceste produse sunttransportate cu ajutorul unor mijloace de transport atipicede către o persoană fizică sau în numele acesteia. În sensulacestui alineat, mijloace de transport atipice înseamnătransportul de combustibil în alte recipiente decâtrezervoarele vehiculelor sau în canistre adecvate pentrucombustibili și transportul de produse lichide pentruîncălzire în alte recipiente decât în camioane-cisternăfolosite în numele unor operatori economici profesioniști.
Norme metodologice:99. (1) Pentru stabilirea destinației comerciale a produseloraccizabile achiziționate dintr-un alt stat membru de persoanefizice din România, se vor avea în vedere următoarele cerințe:a) statutul comercial al deținătorului și motivele dețineriiproduselor;b) locul în care se află produsele sau, dacă este cazul,mijlocul de transport utilizat;c) orice alt document cu privire la produsele respective;d) natura produselor;e) cantitatea de produse.(2) Se consideră achiziții pentru uz propriu produselecumpărate și transportate de persoane fizice până înurmătoarele limite cantitative:A. tutunuri prelucrate:1. țigarete — 800 bucăți;2. țigări (cu o greutate maximă de 3 grame/bucată) — 400bucăți;3. țigări de foi — 200 bucăți;4. tutun de fumat — 1 kg;B. băuturi alcoolice:1. băuturi spirtoase — 10 litri;2. produse intermediare — 20 litri;3. vinuri și băuturi fermentate — 90 litri;4. bere — 110 litri.(3) Produsele achiziționate și transportate în cantitățisuperioare limitelor stabilite la alin. (2) se consideră a fiachiziționate în scopuri comerciale, iar pentru acestea se vorrespecta prevederile art. 20644 din Codul fiscal.(4) Autoritatea vamală competentă poate stabili pe bazacriteriilor prevăzute la alin. (1) dacă produsele deținute încantități inferioare sau egale limitelor prevăzute la alin. (2) suntdestinate scopurilor comerciale.
Codul fiscal:Produse cu accize plătite deținute în scopuri comercialeîn RomâniaArt. 20644. — (1) Fără a aduce atingere dispozițiilorart. 20647 alin. (1), în cazul în care produsele accizabile care aufost deja eliberate pentru consum într-un stat membru suntdeținute în scopuri comerciale în România pentru a fi livratesau utilizate pe teritoriul acesteia, produsele în cauză suntsupuse accizelor, iar accizele devin exigibile în România.(2) În sensul prezentului articol, deținere în scopuri

comerciale înseamnă deținerea de produse accizabile decătre o altă persoană decât o persoană fizică sau de cătreo persoană fizică în alte scopuri decât pentru uz propriu șitransportarea de către aceasta, în conformitate cuart. 20643.(3) Condițiile de exigibilitate și nivelul accizelor careurmează să fie aplicate sunt cele în vigoare la data la careaccizele devin exigibile în România.(4) Persoana plătitoare de accize devenite exigibile este,în cazurile prevăzute la alin. (1), persoana care efectueazălivrarea sau deține produsele destinate livrării sau căreia îisunt livrate produsele în România.

(5) Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 20649, în cazulîn care produsele accizabile care au fost deja eliberatepentru consum într-un stat membru se deplasează în cadrulComunității în scopuri comerciale, produsele în cauză nusunt considerate ca fiind deținute în aceste scopuri până înmomentul în care ajung în România, cu condiția cadeplasarea să se realizeze pe baza formalităților prevăzutela art. 20645 alin. (1) și (2).(6) Produsele accizabile deținute la bordul unei nave saual unei aeronave care efectuează traversări sau zboruri întreun alt stat membru și România, dar care nu sunt disponibilepentru vânzare în momentul în care nava sau aeronava seaflă pe teritoriul unuia dintre cele două state membre, nusunt considerate ca fiind deținute în statul membrurespectiv în scopuri comerciale.(7) În cazul produselor accizabile, care au fost dejaeliberate pentru consum în România și care sunt livrateîntr-un alt stat membru, comerciantul care a efectuat livrareapoate beneficia, la cerere, de restituirea sau de remitereaaccizelor dacă autoritatea competentă constată că accizeleau devenit exigibile și au fost percepute în acel stat membru,potrivit prevederilor din normele metodologice.
Norme metodologice:100. (1) Comerciantul expeditor care dorește să soliciterestituirea accizelor pentru produsele ce urmează a fi expediatepentru consum într-un alt stat membru trebuie să depună laautoritatea fiscală teritorială unde este înregistrat ca plătitor deimpozite și taxe, cu cel puțin 48 de ore înainte de expediereaproduselor, o cerere de restituire, al cărei model este prevăzutîn anexa nr. 43, și să facă dovada că pentru acele produseaccizele au fost plătite.(2) După recepția produselor de către destinatar,comerciantul expeditor va depune la autoritatea fiscală teritorialăunde este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe, în vederearestituirii accizelor, documentul prevăzut la art. 20646 alin. (1)lit. d) din Codul fiscal, pe care este menționat tratamentul fiscalal produselor accizabile în statul membru de destinație. Deasemenea, comerciantul expeditor va prezenta datele deidentificare ale autorității competente din statul membru dedestinație, în vederea unei posibile confirmări că accizele audevenit exigibile și au fost percepute în acel stat membru.(3) Acciza de restituit va fi aferentă cantităților expediate șiefectiv recepționate.(4) Restituirea accizelor se face potrivit prevederilor Coduluide procedură fiscală.(5) Pentru produsele supuse accizelor, care sunt marcate șieliberate pentru consum în România și care sunt destinateconsumului în alt stat membru, accizele se pot restitui de cătreautoritatea fiscală teritorială numai în limita unei valoricorespunzătoare valorii accizelor aferente cantității de produsemarcate și expediate. Dezlipirea marcajelor se face subsupravegherea autorității vamale teritoriale, la solicitareacomerciantului expeditor.
Codul fiscal:Deplasarea intracomunitară a produselor cu accizeplătiteArt. 20645. — (1) În situația prevăzută la art. 20644 alin. (1),produsele accizabile circulă între România și alt statmembru sau între alt stat membru și România, împreună cuun document de însoțire care conține datele principale dindocumentul prevăzut la art. 20631 alin. (1). Structura șiconținutul documentului de însoțire sunt stabilite deComisia Europeană.
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(2) Persoanele prevăzute la art. 20644 alin. (4) trebuie săîndeplinească următoarele cerințe:a) înaintea expedierii produselor, să depună o declarațiela autoritatea competentă teritorială și să garanteze plataaccizelor;b) să plătească accizele în prima zi lucrătoare imediaturmătoare celei în care s-au recepționat produsele;c) să accepte orice control care să permită autoritățiicompetente teritoriale să se asigure că produsele accizabileau fost efectiv primite și că accizele exigibile pentru acesteaau fost plătite.
Norme metodologice:101. (1) În situația în care un comerciant din Româniaurmează să primească produse accizabile eliberate pentruconsum în alt stat membru, exigibilitatea accizelor ia naștere lamomentul recepției produselor.(2) Comerciantul din România prevăzut la alin. (1) trebuie săîndeplinească următoarele cerințe:a) înainte de expedierea produselor accizabile de furnizoruldin alt stat membru, să depună o declarație cu privire la acestfapt la autoritatea vamală teritorială și să garanteze plataaccizelor aferente produselor accizabile pe care urmează să leprimească;b) să plătească accizele în prima zi lucrătoare imediaturmătoare celei în care s-au recepționat produsele;c) să anunțe autoritatea vamală teritorială în raza căreia aufost primite produsele accizabile și să păstreze produsele înlocul de recepție cel puțin 48 de ore pentru a permite acesteiautorități să se asigure că produsele au fost efectiv primite și căaccizele exigibile pentru acestea au fost plătite.(3) Pentru aromele alimentare, extractele și concentratelealcoolice, accizele plătite de către comerciantul din România caurmare a achiziției de la un furnizor dintr-un alt stat membru potfi restituite la cererea comerciantului care s-a conformatcerințelor prevăzute la alin. (2) al art. 20645 din Codul fiscal.(4) Cererea de restituire va fi însoțită de:a) documentul care să ateste că acciza a fost plătită; șib) copiile documentelor care fac dovada că livrarea s-aefectuat către un antrepozit fiscal de producție băuturi alcoolicela prețuri fără accize; sauc) copiile documentelor care fac dovada că livrarea s-aefectuat către un operator economic producător de băuturinealcoolice ori produse alimentare, în care să fie înscrisămențiunea «scutit de accize».
Codul fiscal:Documentul de însoțireArt. 20646. — (1) Documentul de însoțire se întocmeștede către furnizor în 3 exemplare și se utilizează după cumurmează:a) primul exemplar rămâne la furnizor;b) exemplarele 2 și 3 însoțesc produsele accizabile petimpul transportului până la primitor;c) exemplarul 2 rămâne la primitorul produselor;d) exemplarul 3 trebuie să fie restituit furnizorului, cucertificarea recepției și cu menționarea tratamentului fiscalulterior al produselor accizabile în statul membru dedestinație, dacă furnizorul solicită în mod expres acestlucru în scop de restituire de accize.(2) Modelul documentului de însoțire va fi prevăzut înnormele metodologice.
Norme metodologice:102. (1) Documentul de însoțire se utilizează în cazuldeplasării produselor accizabile care au fost eliberate pentruconsum în România către un destinatar dintr-un stat membru înscop comercial.(2) Documentul de însoțire este utilizat și în cazul circulațieiintracomunitare a alcoolului complet denaturat.

(3) Modelul documentului de însoțire este în conformitate culegislația comunitară și este prevăzut în anexa nr. 44.(4) În cazurile menționate la alin. (1) și (2) pentru produseleaccizabile deja eliberate pentru consum într-un stat membru șicare sunt destinate a fi utilizate în scop comercial în România,deplasarea produselor va fi însoțită de documentul de însoțiresau de un document comercial care să conțină aceleașiinformații, stabilit de statul membru de expediție.
Codul fiscal:Vânzarea la distanțăArt. 20647. — (1) Produsele accizabile deja eliberatepentru consum într-un stat membru, care sunt achiziționatede o persoană, alta decât un antrepozitar autorizat sau undestinatar înregistrat, stabilită în România, care nu exercităo activitate economică independentă, și care sunt expediateori transportate către România, direct sau indirect, de cătrevânzător ori în numele acestuia, sunt supuse accizelor înRomânia.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), accizele devin exigibileîn România în momentul livrării produselor accizabile.Condițiile de exigibilitate și nivelul accizelor care urmeazăsă fie aplicate sunt cele în vigoare la data la care accizeledevin exigibile. Accizele se plătesc în conformitate cuprocedura stabilită în normele metodologice.(3) Persoana plătitoare de accize în România este fievânzătorul, fie un reprezentant fiscal stabilit în România șiautorizat de autoritățile competente din România. Atuncicând vânzătorul nu respectă dispozițiile alin. (4) lit. a),persoana plătitoare de accize este destinatarul produseloraccizabile.(4) Vânzătorul sau reprezentantul fiscal trebuie săîndeplinească următoarele cerințe:a) înainte de expedierea produselor accizabile, trebuiesă se înregistreze și să garanteze plata accizelor încondițiile stabilite și la autoritatea competentă, prevăzuteîn normele metodologice;b) să plătească accizele la autoritatea competentăprevăzută la lit. a), după sosirea produselor accizabile;c) să țină evidențe contabile ale livrărilor de produseaccizabile.(5) Produsele accizabile deja eliberate pentru consum înRomânia, care sunt achiziționate de o persoană, alta decâtun antrepozitar autorizat sau un destinatar înregistrat,stabilită în alt stat membru, care nu exercită o activitateeconomică independentă, și care sunt expediate oritransportate către acel stat membru, direct sau indirect, decătre vânzător ori în numele acestuia, sunt supuse accizelorîn acel stat membru. Accizele percepute în România serestituie sau se remit, la solicitarea vânzătorului, dacăvânzătorul ori reprezentantul său fiscal a urmat procedurilestabilite la alin. (4), potrivit cerințelor stabilite de autoritateacompetentă din statul membru de destinație.
Norme metodologice:103. (1) Pentru produsele accizabile eliberate pentru consumîntr-un stat membru și destinate ulterior vânzării unei persoanedin România care nu desfășoară o activitate economicăindependentă, vânzătorul din acel stat membru saureprezentantul său fiscal stabilit în România trebuie să seînregistreze și să garanteze plata accizelor la autoritatea vamalăteritorială în raza căreia își are domiciliul persoana care primeșteprodusele accizabile.(2) Reprezentantul fiscal trebuie să fie stabilit în România șisă fie autorizat de către autoritatea vamală teritorială.(3) În scopul obținerii autorizației, reprezentantul fiscal vadepune la autoritatea vamală teritorială o cerere însoțită deurmătoarele documente:
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a) actul constitutiv al reprezentantului fiscal, care îi permitedesfășurarea acestei activități;b) contractul de reprezentare încheiat cu vânzătorul.(4) Modelul cererii privind acordarea autorizației dereprezentant fiscal este prevăzut în anexa nr. 45.(5) Autorizarea ca reprezentant fiscal nu poate fi acordatădecât persoanelor care oferă garanțiile necesare pentruaplicarea corectă a dispozițiilor legale și pentru care măsurilede urmărire și control necesare pot fi asigurate fără a fi necesarecheltuieli administrative suplimentare.(6) Cererea de autorizare nu poate fi aprobată în cazulpersoanelor care au săvârșit o infracțiune sau încălcări repetateîn legătură cu reglementările vamale sau fiscale.(7) Decizia de neacordare a autorizației va fi comunicată înscris, odată cu motivele ce au condus la acest fapt.(8) Autorizația este revocată sau modificată atunci când unasau mai multe condiții prevăzute pentru emiterea acesteia nu aufost sau nu mai sunt îndeplinite.(9) Autorizația poate fi revocată atunci când titularul acesteianu se conformează unei obligații care îi revine, după caz, dindeținerea acestei autorizații.(10) Autorizația se revocă în cazul în care după emitereaacesteia se săvârșește una din faptele menționate la alin. (6).(11) Revocarea sau modificarea autorizației se aduce lacunoștința titularului acesteia.(12) Revocarea sau modificarea autorizației produce efectede la data la care ea a fost adusă la cunoștință. Totuși, în cazuriexcepționale și în măsura în care interesele legitime aletitularului autorizației impun aceasta, autoritatea vamalăteritorială poate stabili o dată ulterioară pentru producereaefectelor.(13) Pentru situația prevăzută la alin. (1) plata accizelor seefectuează prin unitatea de Trezorerie a Statului caredeservește autoritatea fiscală teritorială în raza căreia se aflădomiciliul persoanei care primește produsele accizabile.(14) Termenul de plată a accizelor îl constituie ziua lucrătoareimediat următoare celei în care a avut loc recepția mărfurilor decătre destinatar.(15) În situația în care vânzătorul nu respectă prevederilealin. (1) obligația de plată a accizelor în România revinepersoanei care primește produsele accizabile.(16) Pentru produsele accizabile deja eliberate pentruconsum în România destinate vânzării unei persoane din alt statmembru care nu este antrepozitar autorizat sau destinatarînregistrat și nu desfășoară o activitate economicăindependentă, vânzătorul din România sau reprezentantul săufiscal stabilit în acel alt stat membru trebuie să se înregistreze șisă garanteze plata accizelor la autoritatea competentă din acelstat membru.(17) Persoanele menționate la alin. (16) trebuie să țină oevidență strictă a tuturor livrărilor de produse în cazul vânzării ladistanță, în care trebuie să înregistreze pentru fiecare livrare:a) numărul de ordine corespunzător livrării;b) data livrării;c) numărul facturii sau al altui document comercial careînlocuiește factura;d) țara de destinație;e) datele de identificare ale destinatarului: denumirea,adresa;f) grupa de produse expediate, inclusiv codurile NCcorespunzătoare;g) cantitatea de produse expediată, exprimată în unități demăsură corespunzătoare regulilor de calcul al accizei;h) nivelul garanției constituită în statul de destinație;i) dovada primirii produselor de către destinatar;j) dovada plății accizelor în statul membru de destinație;k) cuantumul accizelor solicitate a fi restituite;l) data solicitării restituirii accizelor.

(18) Vânzătorul va depune la autoritatea fiscală teritorială înraza căreia își are sediul o cerere de restituire, potrivit modeluluiprevăzut în anexa nr. 46, menționând livrările efectuate în cadrulvânzării la distanță, pentru care s-au plătit accizele pe teritoriulstatelor membre de destinație, pe parcursul unui trimestru.(19) Cererea se va depune până la data de 25 inclusiv a luniiurmătoare încheierii trimestrului în care au fost plătite accizeleîn statele membre de destinație și va cuprinde informațiireferitoare la cantitățile de produse accizabile și numerele deordine corespunzătoare livrărilor pentru care se solicitărestituirea, precum și suma totală de restituit.(20) Operațiunea care generează dreptul de restituire oconstituie momentul plății accizelor în statul membru dedestinație.(21) Vânzătorul are obligația să păstreze la dispozițiaautorității fiscale teritoriale, pe o perioadă de 5 ani, facturile șitoate documentele care atestă atât plata accizelor pe teritoriulnațional pentru produsele expediate, cât și plata accizelor înstatele membre de destinație.(22) Autoritatea fiscală teritorială analizează cererea șidocumentele prezentate de vânzător și, dacă acestea sejustifică, va restitui accizele solicitate.(23) Valoarea accizelor restituite nu poate depăși valoareaaccizelor plătite prin prețul de achiziție al produselor accizabile.
Codul fiscal:Distrugeri și pierderiArt. 20648. — (1) În situațiile prevăzute la art. 20644alin. (1) și la art. 20647 alin. (1), în cazul distrugerii totale saual pierderii iremediabile a produselor accizabile, în cursultransportului acestora în alt stat membru decât cel în careau fost eliberate pentru consum, dintr-un motiv legat denatura produselor, ca urmare a unui caz fortuit ori de forțămajoră sau ca o consecință a autorizării de către autoritățilecompetente din statul membru în cauză, accizele nu suntexigibile în acel stat membru.(2) Distrugerea totală sau pierderea iremediabilă aproduselor accizabile în cauză va fi dovedită într-un modconsiderat satisfăcător de autoritățile competente din statulmembru în care a avut loc distrugerea totală ori pierdereairemediabilă sau din statul membru în care aceasta a fostconstatată, în cazul în care nu este posibil să se determineunde a avut loc. Garanția depusă în temeiul art. 20645alin. (2) lit. a) sau al art. 20647 alin. (4) lit. a) se va elibera.(3) Regulile și condițiile pe baza cărora se determinăpierderile menționate la alin. (1) sunt prevăzute în normelemetodologice.
Norme metodologice:104. (1) Pentru produsele accizabile eliberate pentruconsum într-un stat membru, în cazul distrugerii totale sau alpierderii iremediabile a acestora în cursul transportului peteritoriul României, ca urmare a unui caz fortuit ori de forțămajoră, nu intervine exigibilitatea accizelor în România, dacăsunt îndeplinite următoarele condiții:a) să se prezinte imediat autorității vamale teritoriale dovezisuficiente despre evenimentul produs, precum și informațiiprecise cu privire la cantitatea de produs care nu estedisponibilă pentru a fi folosită în România, de către expeditor,transportator sau primitor;b) să fie dovedite prin procese-verbale privind înregistrareadistrugerii totale sau a pierderii iremediabile.(2) Prin distrugere totală sau pierdere iremediabilă aproduselor accizabile se înțelege cazul în care:a) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în Româniadatorită vărsării, spargerii, incendierii, contaminării, inundațiilorsau altor cazuri de forță majoră;
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b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în Româniadatorită evaporării sau altor cauze care reprezintă rezultatulnatural al deplasării produsului;c) este ca urmare a autorizării de către autoritatea vamalăteritorială.(3) Pentru distrugerile și pierderile de produse accizabileneadmise ca neimpozabile se datorează accizele aferenteacestora în România, calculate pe baza cotelor de accize învigoare la momentul constatării lor, și se plătește în termen de5 zile de la această dată.(4) Pentru produsele accizabile eliberate pentru consumîntr-un stat membru, destinate livrării în România, în cazuldistrugerii totale sau pierderii iremediabile a acestora interveniteși constatate în cursul transportului pe teritoriul altui stat membrudecât cel în care au fost eliberate pentru consum, ca urmare aunui caz fortuit ori de forță majoră, nu intervine exigibilitateaaccizelor, dacă autoritatea competentă din statul membru încare acestea au avut loc ori s-au stabilit a acceptat ca fiindsatisfăcătoare dovezile prezentate de expeditor sautransportator.(5) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (4) garanția depusă înconformitate cu prevederile pct. 101 și 103 va fi eliberată.
Codul fiscal:Declarații privind achiziții și livrări intracomunitareArt. 20650. – Destinatarii înregistrați și reprezentanțiifiscali au obligația de a transmite autorității competente osituație lunară privind achizițiile și livrările de produseaccizabile, până la data de 15 inclusiv a lunii următoarecelei la care se referă situația, în condițiile stabilite prinnormele metodologice.
Norme metodologice:105. (1) Destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali vorînregistra în evidențele proprii toate operațiunile efectuateprivind achizițiile și livrările de produse accizabile.(2) Destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali vor depunelunar la autoritatea vamală teritorială în raza căreia își au sediulsocial situația centralizatoare a achizițiilor și livrărilor de produseaccizabile, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei lacare se referă situația.(3) Modelul situației centralizatoare prevăzute la alin. (2) esteprevăzut în anexa nr. 47.(4) Neprezentarea situației în termenul prevăzut atrageaplicarea de sancțiuni contravenționale potrivit prevederilorCodului de procedură fiscală.
Codul fiscal:

SECȚIUNEA a 12-a
Obligațiile plătitorilor de accize

Plata accizelor la bugetul de statArt. 20651. — (1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat.Termenul de plată a accizelor este până la data de25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devinexigibile, cu excepția cazurilor pentru care prezentul capitolprevede în mod expres alt termen de plată.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazulfurnizorilor autorizați de energie electrică sau de gaznatural, termenul de plată a accizelor este data de 25 a luniiurmătoare celei în care a avut loc facturarea cătreconsumatorul final.(3) În cazul importului unui produs accizabil, care nueste plasat într-un regim suspensiv, prin derogare de laalin. (1), momentul plății accizelor este momentulînregistrării declarației vamale de import.(4) Prin derogare de la dispozițiile alin. (1), livrareaproduselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)—e)din antrepozite fiscale se efectuează numai în momentul încare furnizorul deține documentul de plată care să ateste

virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferentecantității ce urmează a fi facturată. Cu ocazia depuneriideclarației lunare de accize se vor regulariza eventualelediferențe dintre valoarea accizelor virate la bugetul de statde către beneficiarii produselor, în numele antrepozituluifiscal, și valoarea accizelor aferente cantităților de produseenergetice efectiv livrate de acesta, în decursul luniiprecedente.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), oricepersoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la art. 2067alin. (7), (8) și (9) are obligația de a plăti accizele în termende 5 zile de la data la care au devenit exigibile.
Norme metodologice:106. (1) Pentru produsele accizabile pentru care sedatorează contribuția pentru sănătate în conformitate cuprevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniulsănătății, cu modificările și completările ulterioare, sumelereprezentând contribuția se virează Ministerului Sănătății, încontul bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, decătre plătitorii de accize: antrepozitarii persoane juridice —autorizați pentru producție ori antrepozitarii autorizați pentrudepozitare cărora le-au fost expediate produsele, precum șiimportatorii autorizați și destinatarii înregistrați.(2) Livrarea produselor energetice prevăzute la art. 20616alin. (3) lit. a)—e) din Codul fiscal din antrepozitele fiscale seefectuează numai în momentul în care furnizorul deținedocumentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat avalorii accizelor aferente cantității ce urmează a fi facturatăcumpărătorului.(3) Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului care atestăvirarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantității ceurmează a fi facturată, deținute de către furnizori, trebuie să fieconfirmate prin ștampila și semnătura autorizată a unitățiibancare care a debitat contul plătitorului cu suma respectivă șicopie de pe extrasul de cont.(4) Accizele aferente produselor energetice livrate dinantrepozitele fiscale se achită de către furnizori sau de cătrecumpărători în contul corespunzător de venituri al bugetului destat, deschis la unitățile Trezoreriei Statului în raza cărora își ausediul furnizorii, în conformitate cu prevederile Ordinuluiministrului finanțelor nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelormetodologice privind utilizarea și completarea ordinului de platăpentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificările și completărileulterioare.(5) Livrarea de produse energetice se face numai pe bazăde comandă depusă de cumpărător.(6) Pe baza comenzii depuse de cumpărător, furnizorii emitcumpărătorilor o factură pro forma (cod 14-4-10/aA), în care vorfi menționate: denumirea produsului, cantitatea, valoarea accizeidatorate, precum și informații cu privire la denumirea și codulde identificare fiscală al antrepozitarului autorizat, în numelecăruia se efectuează plata accizelor, precum și cele privindunitatea Trezoreriei Statului în raza căreia acesta își are sediul.(7) În cazul în care cantitățile livrate se determină princântărire, se solicită comenzi exprimate în tone. Pentrutransformarea în litri la temperatura de +15 grade C se vor utilizadensitățile aferente temperaturii de +15 grade C.(8) În cazul în care livrările se fac în vase calibrate și/saucantitățile se determină prin metoda volum-densitate, se solicităcomenzi exprimate în litri, care să corespundă cu capacitateadin documentul de calibrare.(9) Cantitatea din comandă, exprimată în litri la temperaturaefectivă, se va corecta cu densitatea la temperatura de +15grade C, rezultând cantitatea exprimată în litri la temperatura de+15 grade C.
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(10) Valoarea accizei datorate de cumpărător conform facturiipro forma va fi cantitatea exprimată în litri la temperatura de +15grade C, determinată potrivit prevederilor alin. (9), înmulțită cuacciza pe litru.(11) La livrarea efectivă se recalculează acciza conformprocedeului de mai sus, iar valoarea obținută va fi evidențiatădistinct.(12) Pentru celelalte tipuri de produse energetice calcululvalorii accizei datorate se face pe baza densităților înscrise înregistrul de densități în momentul întocmirii facturii pro forma,recalculate la temperatura de +15 grade C, după cum urmează:— acciza (euro/tonă): 1.000 = acciza (euro/kg) x densitateala +15 grade C (kg/litru) = acciza (euro/litru);— cantitatea în kg: densitatea la +15 grade C = cantitatea înlitri la +15 grade C;— valoarea accizei = cantitatea în litri la +15 grade C xacciza (euro/litru).(13) Eventualele diferențe între valoarea accizelor virate labugetul de stat conform facturii pro forma și valoarea accizeloraferente cantităților de produse energetice efectiv livrate defurnizori, conform facturii fiscale, determinate de variația dedensitate, se vor regulariza cu ocazia depunerii declarațieilunare privind obligațiile de plată la bugetul de stat.(14) Unitățile Trezoreriei Statului vor elibera zilnic, lasolicitarea antrepozitarilor autorizați, copii ale extraselor contuluide venituri al bugetului de stat în care au fost evidențiateaccizele virate în numele acestora.
Codul fiscal:Documente fiscaleArt. 20653. — Pentru produsele accizabile care sunttransportate sau sunt deținute în afara antrepozitului fiscal,originea trebuie să fie dovedită folosindu-se un documentcare va fi stabilit prin normele metodologice.
Norme metodologice:107. (1) Orice plătitor de acciză, care livrează produseaccizabile către o altă persoană, are obligația de a emite cătreaceastă persoană o factură. Această factură trebuie să respecteprevederile art. 155 din Codul fiscal.(2) Pentru livrările de produse accizabile efectuate dinantrepozitele fiscale, cu excepția livrărilor în regim suspensiv deaccize, factura trebuie să cuprindă distinct valoarea accizeipentru fiecare produs sau, dacă nu se datorează accize în urmaunei exceptări/scutiri, mențiunea „exceptat/scutit de accize”.(3) Pentru livrările de țigarete, factura va cuprinde și o rubricăaferentă prețului maxim de vânzare cu amănuntul declarat.(4) În cazul produselor accizabile marcate, cu excepțiasituației în care produsele circulă în regim suspensiv de accize,la transportul acestora de la antrepozitul fiscal către alte locuriproprii de depozitare ale antrepozitarului autorizat sau latransportul de la locul de recepție a produselor de cătredestinatarul înregistrat către alte locuri proprii ale acestora, se vautiliza avizul de însoțire, în care se va înscrie și valoarea accizeiaferente cantităților de produse accizabile transferate.(5) Avizul de însoțire în care acciza se evidențiază distinct seutilizează și în cazul produselor accizabile pentru care accizadevine exigibilă la momentul ieșirii din regimul suspensiv deaccize, atunci când nu se emite factura la momentul expedierii.(6) În situațiile prevăzute la alin. (4) și (5) nu este obligatorieînscrierea accizelor în facturile întocmite la livrarea ulterioară aproduselor către alți clienți, dar se vor menționa cuvintele«accize percepute».(7) Mișcarea produselor accizabile în regim suspensiv deaccize este însoțită întotdeauna de documentul administrativelectronic tipărit.(8) Pe parcursul circulației intracomunitare a produselorachiziționate în România, pentru care acciza a fost plătită înstatul membru de expediție, documentele care vor însoți

transportul sunt factura și documentul de însoțire reglementatla pct. 102 sau un alt document comercial care să conținăaceleași informații din documentul de însoțire.
Codul fiscal:GaranțiiArt. 20654. — (1) Antrepozitarul autorizat, destinatarulînregistrat și expeditorul înregistrat au obligația depunerii laautoritatea competentă a unei garanții, conformprevederilor din normele metodologice, care să asigureplata accizelor care pot deveni exigibile.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), garanția poatefi depusă de transportator, de proprietarul produseloraccizabile, de destinatar sau, în comun, de două ori maimulte dintre aceste persoane sau dintre persoaneleprevăzute la alin. (1), în cazurile și în condițiile stabilite prinnormele metodologice.(3) Garanția este valabilă pe întreg teritoriul Comunității.(4) Tipul, modul de calcul, valoarea și durata garanțieivor fi prevăzute în normele metodologice.(5) Valoarea garanției va fi analizată periodic, pentru areflecta orice schimbări în volumul afacerii sau în nivelul deaccize datorat, și nu va fi mai mică decât nivelul minimprevăzut în normele metodologice.
Norme metodologice:108. (1) Garanția se constituie în favoarea autorității fiscaleteritoriale.(2) Garanția poate fi sub formă de:a) depozit în numerar;b) garanții personale;c) ipotecă asupra unor bunuri imobile din țară.(3) În cazul unui depozit în numerar constituit la nivelulgaranției se aplică următoarele reguli:a) se consemnează mijloace bănești la unitatea TrezorerieiStatului la care este arondată autoritatea fiscală teritorială;b) orice dobândă plătită de trezorerie în legătură cu depozitulaparține deponentului.(4) În cazul garanției personale se aplică următoarele reguli:a) garantul trebuie să fie o societate bancară din teritoriulcomunitar;b) să existe o scrisoare de garanție bancară în favoareaautorității fiscale teritoriale la care operatorul economic esteînregistrat ca plătitor de impozite și taxe.(5) În cazul ipotecii se aplică următoarele reguli:a) antrepozitarul autorizat trebuie să aibă calitatea deproprietar al bunului imobil în cauză;b) să existe polița de asigurare a bunului ipotecat în favoareaautorității fiscale teritoriale, valabilă pe toată durata ipotecii;c) proprietatea nu trebuie să facă obiectul unei alte ipoteci;d) valoarea bunului ipotecat trebuie să fie mai mare decâtnivelul garanției necesare cu minimum 20%.(6) În cazul antrepozitarului autorizat sau al expeditoruluiînregistrat, nivelul garanției ce trebuie constituită obligatoriupentru circulația produselor accizabile în regim suspensiv deaccize corespunde unei cote de 6% din suma accizelor aferenteieșirilor de produse accizabile în regim suspensiv de accize,estimate la nivelul unui an, iar ponderea acestora depășește50% din totalul ieșirilor estimate.(7) Atunci când antrepozitarul autorizat sau expeditorulînregistrat nu îndeplinește cerința prevăzută la alin. (6) sauatunci când Comisia consideră necesară constituirea uneigaranții pentru producție și/sau depozitare, nivelul garanției cetrebuie constituită corespunde unei cote de 6% din sumaaccizelor aferente tuturor ieșirilor de produse accizabile dinantrepozitul fiscal, estimate la nivelul unui an.(8) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul în care garanțiaa fost stabilită potrivit alin. (7).
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(9) În cazul destinatarului înregistrat, nivelul garanției cetrebuie constituită obligatoriu corespunde unei cote de 6% dinsuma accizelor aferente achizițiilor de produse accizabile,estimate la nivelul unui an.(10) În cazul antrepozitarului autorizat pentru producție debiodiesel, destinat utilizării în producția de produse energetice,valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentrustabilirea garanției se determină prin aplicarea cotei de accizăaferentă motorinei.(11) În cazul antrepozitarului autorizat pentru producție debioetanol, destinat utilizării în producția de produse energetice,nivelul garanției ce trebuie constituită corespunde unei cote de0,6% din suma accizelor aferente ieșirilor de astfel de produsdin antrepozitul fiscal, estimate la nivelul unui an.(12) Nivelul garanției se analizează anual de către autoritateavamală teritorială, în vederea actualizării în funcție deschimbările intervenite în volumul afacerii, în activitateaantrepozitarului autorizat/destinatarului înregistrat/expeditoruluiînregistrat sau în nivelul accizei datorate.(13) În cazul antrepozitarului autorizat/destinataruluiînregistrat/expeditorului înregistrat care desfășoară o activitatemai mare de 3 ani, nivelul garanției se actualizează în funcțiede media ieșirilor anuale de produse accizabile în ultimii 3 anicalendaristici.(14) În vederea actualizării nivelului garanției, antrepozitarulautorizat/destinatarul înregistrat/expeditorul înregistrat trebuiesă depună anual, până la data de 15 ianuarie inclusiv a anuluiurmător, la autoritatea vamală teritorială, o declarație privindinformațiile necesare analizei potrivit prevederilor alin. (12) și(13), în care vor fi menționate distinct totalul ieșirilor de produseaccizabile, din care ieșirile de produse accizabile în regimsuspensiv de accize acolo unde este cazul.(15) Cuantumul garanției stabilite prin actualizare se vacomunica antrepozitarului autorizat/destinatarului înregistrat/expeditorului înregistrat prin decizie emisă de autoritatea vamalăteritorială, care va face parte integrantă din autorizația deantrepozit fiscal/destinatar înregistrat/expeditor înregistrat. Ocopie a deciziei se transmite și Comisiei. Termenul de constituirea garanției astfel stabilite va fi de cel mult 30 de zile de la datacomunicării.(16) În cazul antrepozitarului autorizat sau expeditoruluiînregistrat pentru care nivelul garanției a fost stabilit potrivitprevederilor alin. (7), nivelul garanției se reduce de Comisie,după cum urmează:a) cu 50%, în cazul în care în ultimii 3 ani consecutivi deactivitate pentru care a fost autorizat s-a conformat prevederilorlegale privind accizele;b) cu 75%, în cazul în care în ultimii 5 ani consecutivi deactivitate pentru care a fost autorizat s-a conformat prevederilorlegale privind accizele.(17) Prin conformarea cu prevederile legale privind accizelese înțelege depunerea declarațiilor de accize și efectuarea plățiila bugetul de stat a obligațiilor de accize, inclusiv efectuareaeventualelor regularizări, în termenele legale. În situația în careplata accizelor se efectuează în termenul admis de Codul fiscalpentru întârzierea la plată a accizelor sau contribuabilul, dinproprie inițiativă, corectează declarațiile de accize și efectueazăplata eventualelor diferențe, condițiile de acordare a reduceriigaranției nu sunt afectate.(18) Nivelul de reducere al garanției stabilit de Comisiepotrivit prevederilor alin. (16), rămâne în vigoare până la odecizie ulterioară a Comisiei, chiar dacă în acest interval de timpa intervenit actualizarea garanției.(19) În cazul unui antrepozitar autorizat beneficiar al garanțieireduse, care solicită autorizarea unui nou loc ca antrepozit fiscal,Comisia poate decide ca la stabilirea garanției pentru acest nouantrepozit să aplice același nivel de reducere a garanției.

(20) Orice reprezentant fiscal are obligația de a constituigaranția echivalentă cu valoarea accizelor aferente fiecăreioperațiuni cu produse accizabile. Garanția va fi constituităînainte de livrarea produselor de către vânzătorul din alt statmembru în România.(21) Garanțiile constituite sunt valabile atât timp cât nu suntexecutate de autoritatea fiscală teritorială la care sunt înregistrațica plătitori de impozite și taxe antrepozitarul autorizat,destinatarul înregistrat și expeditorul înregistrat.(22) Garanția poate fi executată atunci când se constată căantrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau expeditorulînregistrat nu și-a respectat obligațiile legale privind plataaccizei. Executarea garanției atrage suspendarea autorizațieipână la momentul reîntregirii acesteia. Procedura prin care seexecută garanția și cea de suspendare a autorizației pentruneplata accizei se stabilesc prin ordin al președintelui AgențieiNaționale de Administrare Fiscală.(23) În cazul garanțiilor executate, neconstituirea garanției întermen de 30 de zile la nivelul stabilit anterior executării acesteiaatrage interzicerea derulării operațiunilor cu produse accizabileîn regim suspensiv de accize.(24) Garanțiile constituite de antrepozitarii autorizați,destinatarii înregistrați și expeditorii înregistrați sau eventualelediferențe rezultate din actualizarea garanției se depun laautoritatea fiscală teritorială în termen de 15 zile de la data cânddevine valabilă autorizația ori de la data actualizării garanției,după caz. Autoritatea fiscală teritorială, în termen de 5 zilelucrătoare, va transmite o copie a documentului care atestăconstituirea garanției la autoritatea vamală teritorială, care vaînștiința Comisia.(25) În toate situațiile, valoarea accizelor care constituie bazade calcul pentru stabilirea/actualizarea garanției se determinăprin aplicarea cotelor de acciză în vigoare la momentulconstituirii garanției, prevăzute în anexa nr. 1 de la titlul VII —Accize și alte taxe speciale din Codul fiscal.(26) Pentru actualizarea garanției prevăzute la alin. (12) seutilizează cursul de schimb leu/euro valabil pentru calcululaccizelor la momentul efectuării actualizării.(27) Orice antrepozitar autorizat sau destinatar înregistratpoate să asigure, la cerere, o singură garanție care să acopereriscul de neplată a accizelor pentru toate antrepozitele fiscaleale acelui antrepozitar autorizat sau toate locurile desemnate dedestinatarul înregistrat pentru recepția produselor accizabile.Valoarea garanției totale va fi egală cu suma garanțiilor aferentefiecărui antrepozit fiscal deținut de către antrepozitarul autorizatsau suma garanțiilor aferente fiecărui loc de recepție desemnatde destinatarul înregistrat.(28) În cazul antrepozitarului autorizat pentru producție dealcool etilic și băuturi alcoolice în sistem integrat care deține maimulte antrepozite fiscale aferente strict produselor rezultate dinproducția proprie, garanția va fi stabilită în funcție de ieșirile deproduse accizabile din acele antrepozite fiscale, altele decâtieșirile realizate între antrepozitele fiscale proprii.(29) În cazul terminalului petrolier cu ieșire în port, autorizatca antrepozit fiscal în care sunt depozitate și produse energeticecare sunt în proprietatea altor operatori economici, fiecareproprietar de produse energetice are obligația constituiriigaranției corespunzătoare unei cote de 6% din suma totală aaccizelor aferente ieșirilor de produse în ultimii 3 anicalendaristici sau a ieșirilor de produse estimate la nivelul unuian pentru un nou proprietar. În cazul produselor energetice caresunt în proprietatea altui antrepozitar autorizat, garanția aferentăproduselor respective se include în garanția stabilită pentru acelantrepozitar autorizat.
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Codul fiscal:Responsabilitățile plătitorilor de accizeArt. 20655. — (1) Orice plătitor de accize poartărăspunderea pentru calcularea corectă și plata la termenullegal a accizelor către bugetul de stat și pentru depunereala termenul legal a declarațiilor de accize la autoritateacompetentă, conform prevederilor prezentului capitol șicelor ale legislației vamale în vigoare.(2) Antrepozitarii autorizați pentru producție sunt obligațisă depună la autoritatea competentă o situație, care săconțină informații cu privire la produsele accizabile: stoculde materii prime și produse finite la începutul perioadei deraportare, achizițiile de materii prime, cantitatea fabricatăîn cursul perioadei de raportare, stocul de produse finite șimaterii prime la sfârșitul perioadei de raportare și cantitateade produse livrate, la termenul și conform modeluluiprezentat în normele metodologice.(3) Antrepozitarii autorizați pentru depozitare suntobligați să depună la autoritatea competentă o situație, caresă conțină informații cu privire la stocul de produse finite laînceputul perioadei de raportare, achizițiile și livrările deproduse finite în cursul perioadei de raportare, stocul deproduse finite la sfârșitul perioadei de raportare, la termenulși conform modelului prezentat în normele metodologice.
Norme metodologice:109. (1) Lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni,pentru luna precedentă, antrepozitarii autorizați pentru producțieși pentru depozitare sunt obligați să transmită on-line laautoritatea vamală teritorială o situație, care să conțină informațiicu privire la produsele accizabile, al căror model este prevăzutîn anexele nr. 48 și 49.(2) Intră sub incidența alin. (1) și terminalul petrolier cu ieșireîn port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operațiuniledesfășurate în incinta acestuia.
Codul fiscal:

SECȚIUNEA a 13-a
Scutiri la plata accizelor

Scutiri generaleArt. 20656. — (1) Produsele accizabile sunt scutite deplata accizelor dacă sunt destinate utilizării:a) în contextul relațiilor diplomatice sau consulare;b) de către organizațiile internaționale recunoscute caatare de autoritățile publice din România și de cătremembrii acestor organizații, în limitele și în condițiilestabilite prin convențiile internaționale privind instituireaacestor organizații sau prin acordurile de sediu;c) de către forțele armate ale oricărui stat parte laTratatul Atlanticului de Nord, altul decât România, pentruuzul forțelor armate în cauză, pentru personalul civilînsoțitor sau pentru aprovizionarea popotelor sau acantinelor acestora;d) de către forțele armate ale Regatului Unit staționateîn Cipru în temeiul Tratatului de instituire a Republicii Ciprudin 16 august 1960, pentru uzul forțelor armate în cauză,pentru personalul civil însoțitor sau pentru aprovizionareapopotelor ori a cantinelor acestora;e) pentru consum în cadrul unui acord încheiat cu țăriterțe sau cu organizații internaționale, cu condiția caacordul în cauză să fie permis ori autorizat în ceea ceprivește scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată.(2) Modalitatea și condițiile de acordare a scutirilorprevăzute la alin. (1) vor fi reglementate prin normelemetodologice.(3) Fără a aduce atingere prevederilor art. 20631 alin. (1),produsele accizabile care se deplasează în regim suspensiv

de accize către un destinatar în sensul alin. (1) sunt însoțitede certificat de scutire.(4) Modelul și conținutul certificatului de scutire suntcele stabilite de Comisia Europeană.(5) Procedura prevăzută la art. 20631—20636 nu se aplicădeplasărilor intracomunitare de produse accizabile în regimsuspensiv de accize destinate forțelor armate prevăzute laalin. (1) lit. c), dacă acestea sunt reglementate de un regimcare se întemeiază direct pe Tratatul Atlanticului de Nord.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), proceduraprevăzută la art. 20631—20636 se va aplica deplasărilor deproduse accizabile în regim suspensiv de accize destinateforțelor armate prevăzute la alin. (1) lit. c) care au locexclusiv pe teritoriul național sau în baza unui acordîncheiat cu un alt stat membru, atunci când deplasarea areloc între teritoriul național și teritoriul acelui stat membru.
Norme metodologice:110.110.1. (1) Scutirile de la plata accizelor prevăzute la art. 20656din Codul fiscal se acordă direct atunci când beneficiarulachiziționează produsele accizabile de la un antrepozit fiscal saude la un expeditor înregistrat, denumit în continuare furnizor, cuexcepția situațiilor prevăzute la pct. 110.2, 110.3 și 110.4.(2) Beneficiază de scutire și contractanții forțelor armateaparținând oricărui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord, așacum sunt definiți în acordurile speciale (NATO/SOFA), precum șiMinisterul Apărării Naționale când achiziționează produseaccizabile pentru/sau în numele forțelor NATO.(3) Pentru aplicarea scutirilor prevăzute la art. 20656 alin. (1)lit. a), b) și e) din Codul fiscal, beneficiarul scutirii — persoanăjuridică se va adresa Ministerului Afacerilor Externe, în vedereastabilirii cantităților de produse accizabile care pot fi achiziționateîn regim de scutire, pe grupe de produse, așa cum suntprevăzute la art. 2062 din Codul fiscal.(4) În cazul scutirilor prevăzute la art. 20656 alin. (1) lit. c), d)și, după caz, e) din Codul fiscal, beneficiarul scutirii — persoanăjuridică se va adresa Ministerului Apărării Naționale, în vedereadeterminării cantităților de produse, așa cum sunt prevăzute laart. 2062 din Codul fiscal.(5) Cantitățile solicitate potrivit prevederilor de la alin. (3) și(4) vor reprezenta necesarul estimat la nivelul unui an sau, dupăcaz, necesarul aferent perioadei de staționare pe teritoriulRomâniei atunci când această perioadă este mai mică de un an.(6) După stabilirea cantităților de produse accizabile,Ministerul Afacerilor Externe sau Ministerul Apărării Naționale,după caz, va transmite autorității vamale teritoriale caredeservește beneficiarul — persoană juridică o situațiecentralizatoare cuprinzând cantitățile stabilite pentru fiecarebeneficiar.(7) Pentru fiecare operațiune de achiziție intracomunitară deproduse accizabile în regim de scutire, beneficiarul va utilizacertificatul de scutire reglementat de Comisia Europeană, alcărui model este prevăzut în anexa nr. 50. Același model decertificat de scutire se utilizează și în cazul achizițiilor deproduse accizabile în regim de scutire de pe teritoriul României.(8) În cazul situațiilor în care operațiunile sunt scutite de TVAși se utilizează certificatul de scutire de TVA, acesta asigură șiaplicarea scutirii de la plata accizelor.(9) În situațiile prevăzute la alin. (7) și (8), certificatul descutire reprezintă actul doveditor privind scutirea de la plataaccizelor pentru antrepozitarul autorizat sau expeditorulînregistrat.(10) Certificatul de scutire se întocmește de către destinatarși se certifică de autoritatea competentă a statului membrugazdă al acestuia înainte de expedierea produselor accizabile.În cazul României, autoritatea competentă pentru ștampilarea
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certificatelor de scutire este autoritatea vamală teritorială caredeservește beneficiarul.(11) În situația în care beneficiarul scutirii se află pe teritoriulRomâniei, certificatul de scutire se întocmește în douăexemplare:a) un exemplar se păstrează de către expeditor, ca parte adocumentației sale;b) exemplarul al doilea însoțește transportul de la furnizor labeneficiar și se păstrează de către beneficiarul scutirii.(12) Antrepozitarul autorizat expeditor sau expeditorulînregistrat are obligația de a înregistra în evidențele salecertificatele de scutire, aferente fiecărei operațiuni în parte.(13) Transportul produselor accizabile de la furnizor labeneficiar este însoțit pe lângă certificatul de scutire și dedocumentul administrativ electronic tipărit prevăzut la pct. 91.(14) La sosirea produsului la beneficiar, acesta trebuie săîntocmească raportul de primire potrivit prevederilor art. 20633.110.2. (1) În cazul carburanților auto achiziționați prin stațiilede distribuție, scutirea de la plata accizelor se va acorda prinrestituire.(2) Beneficiarii scutirilor de la plata accizelor prevăzuți laart. 20656 alin. (1) din Codul fiscal se vor adresa MinisteruluiAfacerilor Externe sau, după caz, Ministerului Apărării Naționale,pentru determinarea cantităților anuale de carburanți, defalcatepe luni, ce urmează a fi achiziționate în regim de scutire deaccize, pentru fiecare autoturism și persoană în parte.(3) Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul ApărăriiNaționale vor transmite autorității vamale teritoriale cedeservește beneficiarul lista cuprinzând cantitățile de carburanțideterminate potrivit alin. (2).(4) Cu ocazia fiecărei aprovizionări cu carburanți auto de lastațiile de distribuție, beneficiarul scutirii va solicita bonul fiscalemis prin aparatul de marcat electronic fiscal. Bonul fiscal va fiștampilat de vânzător, care va înscrie pe verso numărul deînmatriculare al autoturismului și denumirea/numelecumpărătorului.(5) În vederea restituirii sumelor reprezentând accize,beneficiarii scutirilor — instituții, organizații — vor depuneinclusiv pentru personalul angajat, până la finele lunii următoarecelei pentru care se solicită restituirea, la autoritatea fiscalăteritorială ce deservește beneficiarul următoarele documente:a) cererea de restituire, potrivit modelului prevăzut în anexanr. 51;b) un centralizator în care vor fi enumerate bonurile fiscale șicantitățile de carburanți achiziționate în luna pentru care se facesolicitarea, la care se vor atașa bonurile fiscale certificate în modcorespunzător de vânzător, în copie și în original.(6) Compartimentul de specialitate din cadrul autoritățiifiscale teritoriale care deservește beneficiarul va verificainformațiile înscrise în cererea de restituire, confruntându-le cudatele din bonurile fiscale, după care va determina sumaaccizelor de restituit pentru fiecare solicitant în parte.(7) Restituirea accizelor se efectuează în termen de 45 dezile de la data depunerii documentației complete.(8) După soluționarea cererii, documentele originale vor firestituite beneficiarului.110.3. (1) În cazul importului de produse accizabile dintr-oțară terță, regimul de scutire de accize se acordă direct în bazacertificatului de scutire prevăzut în anexa nr. 50.(2) Certificatul de scutire se întocmește de beneficiar în douăexemplare vizate de autoritatea vamală teritorială caredeservește beneficiarul, pentru fiecare operațiune în parte.(3) Un exemplar al certificatului de scutire împreună cudocumentul vamal însoțesc transportul produselor accizabile dela biroul vamal de intrare în România până la beneficiar și sepăstrează de către acesta.(4) Al doilea exemplar se păstrează de biroul vamal.

(5) În cazul în care importul se realizează printr-un alt birouvamal de intrare în teritoriul comunitar decât cel prevăzut la alin. (3),transportul produselor accizabile va fi însoțit de documentul vamalși de exemplarul certificatului de scutire al beneficiarului.(6) Scutirea de la plata accizelor se acordă directbeneficiarilor scutirilor în baza certificatului de scutire prevăzutîn anexa nr. 50 și în cazul produselor accizabile achiziționate dela un importator pentru care accizele au fost plătite de acesta învamă.(7) Un exemplar al certificatului de scutire însoțeștetransportul produselor accizabile de la importator cătrebeneficiar și se păstrează de către acesta, iar al doilea exemplarse păstrează de către importator.(8) Importatorul livrează beneficiarului scutirii produseleaccizabile la prețuri fără accize și va solicitacompensarea/restituirea accizelor aferente cantităților astfellivrate, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.(9) În vederea restituirii sumelor reprezentând accizele,importatorul va depune până la data de 25 inclusiv a luniiurmătoare celei pentru care se solicită restituirea, la autoritateafiscală teritorială la care este înregistrat ca plătitor de impoziteși taxe, următoarele documente:a) cererea de restituire de accize;b) copia facturilor de livrare către beneficiarul scutirii, în careeste înscrisă mențiunea «scutit de accize»;c) dovada plății accizelor în vamă;d) copia certificatului de scutire, aferent fiecărei operațiuni.(10) Modelul cererii de restituire a accizei este cel din anexanr. 51.110.4. (1) În cazul energiei electrice și al gazului natural,regimul de scutire se acordă în baza certificatului de scutire alcărui model este prevăzut în anexa nr. 50, întocmit de beneficiarși vizat de autoritatea vamală teritorială care deserveștebeneficiarul.(2) Certificatul de scutire va avea valabilitate un ancalendaristic.(3) Certificatul de scutire se întocmește în două exemplare.Un exemplar rămâne la beneficiar, iar al doilea se va prezentaoperatorului economic de gaz natural și de energie electrică cerealizează furnizarea direct către beneficiar și va rămâne laacesta.(4) În baza certificatului de scutire, furnizorul de gaz naturalși furnizorul de energie electrică vor emite beneficiarului facturila prețuri fără accize.
Codul fiscal:Scutiri pentru alcool etilic și alte produse alcooliceArt. 20658. — (1) Sunt scutite de la plata accizeloralcoolul etilic și alte produse alcoolice prevăzute la art. 2062lit. a), atunci când sunt:a) complet denaturate, conform prescripțiilor legale;b) denaturate și utilizate pentru producerea de produsecare nu sunt destinate consumului uman;c) utilizate pentru producerea oțetului cu codul NC 2209;d) utilizate pentru producerea de medicamente;e) utilizate pentru producerea de arome alimentaredestinate preparării de alimente sau băuturi nealcoolice ceau o concentrație ce nu depășește 1,2% în volum;f) utilizate în scop medical în spitale și farmacii;g) utilizate direct sau ca element al produselorsemifabricate pentru producerea de alimente cu ori fărăcremă, cu condiția ca în fiecare caz concentrația de alcoolsă nu depășească 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produsce intră în compoziția ciocolatei și 5 litri de alcool pur la100 kg de produs ce intră în compoziția altor produse;h) utilizate în procedee de fabricație, cu condiția caprodusul finit să nu conțină alcool;
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i) utilizate ca eșantioane pentru analiză sau ca testenecesare pentru producție ori în scopuri științifice.(2) Modalitatea și condițiile de acordare a scutirilorprevăzute la alin. (1), precum și produsele utilizate pentrudenaturarea alcoolului vor fi reglementate prin normelemetodologice.
Norme metodologice:111. (1) Alcoolul etilic se consideră a fi complet denaturatatunci când denaturarea se face cu denaturanții notificați decătre fiecare stat membru la Comisia Europeană și acceptați decătre aceasta și celelalte state membre.(2) În cazul României, produsele admise a fi utilizate pentrudenaturarea completă a alcoolului, la un hectolitru de alcool pur,sunt:a) 1 gram de benzoat de denatoniu;b) 2 litri de metiletilcetonă (butanonă; șic) 0,2 grame de albastru de metilen.(3) În cazul alcoolului etilic destinat a fi utilizat pe teritoriulRomâniei pentru fabricarea de produse ce nu sunt destinateconsumului uman, substanțele admise pentru denaturareaacestuia sunt cel puțin una dintre următoarele:a) pentru industria cosmetică:1. dietilftalat 0,1% în vol.;2. ulei de mentă 0,15% în vol.;3. ulei de lavandă 0,15% în vol.;4. benzoat de benzil 5,00% în vol.;5. izopropanol 2,00% în vol.;6. 1,2 propandiol 2,00% în vol.;b) pentru alte industrii:1. alcooli superiori 0,4 kg/1000 l;2. violet de metil 1,0 g/1000 l;3. benzină extracție 0,6 kg/1000 l;4. monoetilen glicol 3,5 kg/1000 l;5. salicilat de etil/metil 0,6 kg/1000 l;6. fenolftaleină 12 g/1000 l;7. albastru de metilen 3,5 g/1000 l.(4) Operatorii economici utilizatori de alcool completdenaturat sau parțial denaturat, care, din motive sanitare,tehnice sau comerciale, nu pot folosi alcoolul denaturat cusubstanțele prevăzute la alin. (2) și (3), pot solicita avizullaboratorului vamal pentru utilizarea de către antrepozitelefiscale din România a substanțelor pe care ei le propun.Solicitarea va trebui să cuprindă motivele pentru care estenecesară aprobarea acelui denaturant specific și descriereacomponentelor de bază ale denaturantului propus, precum șideclarația pe propria răspundere a faptului că celelaltecomponente ale produsului în care se va utiliza alcooluldenaturat nu intră în reacție cu substanțele propuse cadenaturanți, astfel încât să anuleze denaturarea. Acest aviz esteeliberat numai pe baza analizelor de laborator efectuatemostrelor de alcool etilic denaturat cu substanțele respectiveprezentate de producătorii în cauză. Avizul va sta la bazadocumentației necesare eliberării autorizației de utilizator final.(5) Operatorii economici utilizatori de alcool parțial denaturat,care au primit avizul laboratorului vamal pentru utilizarea uneisubstanțe de denaturare a alcoolului etilic, alta decât celeprevăzute la alin. (3), pot efectua achiziții de alcool etilic astfeldenaturat și de la antrepozite fiscale din alte state membre.(6) În înțelesul prezentelor norme metodologice, prin consum

uman se înțelege consum uman alimentar.(7) Denaturarea alcoolului etilic se realizează numai înantrepozite fiscale de producție sau de depozitare alcool etilic —materie primă —, autorizate pentru această operațiune, subsupravegherea autorității vamale teritoriale.(8) Operațiunea de denaturare a alcoolului se poate realizaastfel:a) fie prin adăugarea succesivă a substanțelor denaturanteadmise în cantitatea de alcool ce urmează a fi denaturată;

b) fie prin adăugarea în cantitatea de alcool ce urmează a fidenaturată a unui amestec realizat în prealabil din substanțeledenaturante admise.(9) Denaturarea alcoolului se realizează potrivit următoareiproceduri:a) cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a efectuaoperațiunea de denaturare, antrepozitul fiscal solicită, în scris,pentru aceasta, acordul autorității vamale teritoriale;b) în cererea de solicitare a acordului, antrepozitarul autorizattrebuie să menționeze cantitatea de alcool ce urmează a fidenaturată, denaturantul ce urmează a fi utilizat, procedura dedenaturare, data și ora operațiunii de denaturare, destinațiaalcoolului denaturat justificată prin comenzile primite din parteautilizatorilor;c) în funcție de rezultatele verificării datelor cuprinse îndocumentația depusă, autoritatea vamală teritorială decideasupra acceptării operațiunii de denaturare și desemneazăreprezentantul său care va supraveghea efectuarea acesteioperațiuni. În situația în care datele cuprinse în documentațiaprezentată nu corespunde realității, autoritatea vamală teritorialărespinge solicitarea de efectuare a operațiunii de denaturare;d) operațiunea de denaturare se consemnează într-unregistru special, care se păstrează în antrepozitul fiscal, în carese vor înscrie: data efectuării operațiunii, cantitatea denaturată,substanțele și cantitățile utilizate pentru denaturare, precum șinumele și semnătura reprezentantului autorității vamale.(10) Antrepozitarul autorizat pentru producție de alcool etilic —materie primă — poate livra alcool etilic denaturat către operatorieconomici, alții decât utilizatorii finali, numai dacă alcoolul esteîmbuteliat în butelii destinate comercializării cu amănuntul.(11) Deplasarea intracomunitară a alcoolului completdenaturat va fi însoțită de documentul de însoțire prevăzut lapct. 102.(12) În cazul prevăzut la art. 20658 alin. (1) lit. d) din Codulfiscal, este scutit de la plata accizelor numai alcoolul etilic utilizatpentru producția de medicamente, așa cum sunt definite îndirectivele 2001/82/CE și 2001/83/CE.(13) În toate situațiile prevăzute la art. 20658 alin. (1) dinCodul fiscal, scutirea de la plata accizelor se acordă numaiutilizatorului, cu condiția ca aprovizionarea să fie efectuată directde la un antrepozit fiscal.(14) Atunci când utilizatorul face achiziții intracomunitare dealcool etilic în vederea utilizării în scopurile prevăzute laart. 20658 alin. (1) lit. b)—i) din Codul fiscal, trebuie să dețină șicalitatea de destinatar înregistrat.(15) În cazul alcoolului etilic importat dintr-o țară terță învederea utilizării în scopurile prevăzute la art. 20658 alin. (1)lit. b)—i) din Codul fiscal, importatorul trebuie să fie șiutilizatorul materiei prime.(16) Scutirea se acordă direct:a) în situațiile prevăzute la art. 20658 alin. (1) lit. d), f), g) șih) din Codul fiscal;b) în situațiile prevăzute la art. 20658 alin. (1) lit. a), b), c) șie) din Codul fiscal, pentru antrepozitarii autorizați carefuncționează în sistem integrat. Prin sistem integrat se înțelegeutilizarea alcoolului etilic și a altor produse alcoolice de cătreantrepozitar, pentru realizarea de produse finite destinate a ficonsumate ca atare, fără a mai fi supuse vreunei modificări.(17) În toate situațiile de scutire directă, scutirea se acordă pebaza autorizației de utilizator final. Această autorizație seeliberează tuturor utilizatorilor care achiziționează produse înregim de scutire de la plata accizelor.(18) Autorizația de utilizator final se eliberează la cerereascrisă a beneficiarului.
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(19) Cererea pentru obținerea autorizației de utilizator final seîntocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 33.Cererea, însoțită de documentele prevăzute expres în aceasta,se depune la autoritatea vamală teritorială.(20) Autoritatea vamală teritorială aprobă eliberareaautorizației de utilizator final dacă sunt îndeplinite următoarelecondiții:a) au fost prezentate documentele prevăzute în cerere;b) solicitantul nu are înscrise date în cazierul fiscal;c) administratorul solicitantului nu are înscrise date încazierul judiciar;d) solicitantul deține utilajele, terenurile și clădirile sub oriceformă legală;e) solicitantul a utilizat alcoolul etilic și produsele alcooliceachiziționate anterior în scopul pentru care a obținut autorizațiede utilizator final.(21) Autoritatea vamală teritorială atribuie și înscrie peautorizația de utilizator final un cod de utilizator.(22) Modelul autorizației de utilizator final este prezentat înanexa nr. 34.(23) Autorizațiile de utilizator final se emit în două exemplare,cu următoarele destinații:a) primul exemplar se păstrează de către utilizatorul final.Câte o copie a acestui exemplar va fi transmisă și păstrată decătre antrepozitul fiscal furnizor al produselor accizabile în regimde scutire;b) al doilea exemplar se păstrează de către autoritateavamală teritorială emitentă.(24) Autorizația de utilizator final are o valabilitate de un ande la data emiterii. Cantitatea de produse accizabile înscrisăîntr-o autorizație de utilizator final poate fi suplimentată în situațiibine justificate, în cadrul aceleiași perioade de valabilitate aautorizației.(25) Operatorii economici care dețin autorizații de utilizatorfinal au obligația de a transmite autorității vamale teritorialeemitente a autorizației, lunar, până la data de 15 inclusiv a luniiurmătoare celei pentru care se face raportarea, o situație privindachiziția și utilizarea alcoolului etilic și a produselor alcoolice,care va cuprinde informații, după caz, cu privire la: furnizorul dealcool etilic și/sau de produse alcoolice, cantitatea de produseachiziționată, cantitatea utilizată, stocul de alcool etilic și/sau deproduse alcoolice la sfârșitul lunii de raportare și cantitatea deproduse finite realizate, potrivit modelului prevăzut în anexanr. 35. Neprezentarea situației în termenul prevăzut atrageaplicarea de sancțiuni contravenționale potrivit prevederilorCodului de procedură fiscală.(26) Autoritatea vamală teritorială poate revoca autorizațiade utilizator final în următoarele situații:a) operatorul economic a comis fapte repetate ce constituiecontravenții la regimul produselor accizabile, potrivit Codului deprocedură fiscală;b) operatorul economic nu a justificat legal destinațiacantității de alcool etilic și/sau de produse alcoolice achiziționate;c) operatorul economic a utilizat alcoolul etilic și/sauprodusele alcoolice achiziționate altfel decât în scopul pentrucare a obținut autorizație de utilizator final.(27) Decizia de suspendare sau de revocare a autorizațieide utilizator final se comunică deținătorului și produce efecte dela data comunicării sau de la o altă dată cuprinsă în aceasta.(28) Autoritatea vamală teritorială poate anula autorizația deutilizator final atunci când i-au fost oferite la autorizare informațiifalse în legătură cu scopul pentru care operatorul economic asolicitat autorizația de utilizator final.(29) Decizia de anulare a autorizației de utilizator final secomunică deținătorului și produce efecte începând de la dataemiterii autorizației.

(30) Operatorul economic poate contesta decizia derevocare, de anulare sau de suspendare a autorizației deutilizator final, potrivit legislației în vigoare.(31) O nouă autorizație de utilizator final va putea fi obținutădupă 12 luni de la data revocării sau anulării autorizației.(32) Stocurile de alcool etilic și/sau de produse alcooliceînregistrate la data revocării sau anulării autorizației de utilizatorfinal pot fi valorificate sub supravegherea autorității vamaleteritoriale.(33) Autoritățile vamale teritoriale vor ține o evidență aoperatorilor economici care au obținut autorizații de utilizatorifinali prin înscrierea acestora în registre speciale. De asemenea,vor asigura publicarea pe pagina de web a autorității vamale alistei cuprinzând acești operatori economici, listă care va fiactualizată lunar până la data de 15 a fiecărei luni.(34) În toate situațiile de scutire directă, livrarea produselorse face la prețuri fără accize, iar deplasarea acestora esteobligatoriu însoțită de exemplarul tipărit al documentuluiadministrativ electronic, prevăzut la pct. 91.(35) La sosirea produsului la operatorul economic utilizator,acesta trebuie să înainteze în sistemul informatizat raportul deprimire, potrivit procedurii de la pct. 93, și are obligația dețineriiproduselor maximum 48 de ore pentru un posibil control dinpartea autorității vamale teritoriale.(36) În situația în care nu se respectă prevederile alin. (34) și(35), operațiunea respectivă se consideră eliberare pentruconsum și după expirarea termenului de 5 zile acciza devineexigibilă.(37) În situațiile prevăzute la art. 20658 alin. (1) lit. a), b), c),e) și i) din Codul fiscal, scutirea se acordă indirect. Livrareaproduselor se face la prețuri cu accize, urmând ca operatoriieconomici utilizatori să solicite compensarea/restituireaaccizelor, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.(38) Pentru restituirea accizelor, utilizatorii vor depune lunar,până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care sesolicită restituirea, la autoritatea fiscală teritorială, cererea derestituire de accize, însoțită de:a) copia facturii de achiziție a alcoolului etilic și/sau aprodusului alcoolic, în care acciza să fie evidențiată distinct;b) dovada plății accizelor către furnizor, constând îndocumentul de plată confirmat de banca la care utilizatorul arecontul deschis;c) dovada cantității utilizate în scopul pentru care se acordăscutirea, constând într-o situație centralizatoare a cantitățilorefectiv utilizate și a documentelor aferente.(39) Modelul cererii de restituire de accize va fi aprobat prinordin al ministrului finanțelor publice.(40) Depozitele farmaceutice achiziționează alcoolul etilic laprețuri cu accize și îl livrează către spitale și farmacii la prețurifără accize în baza autorizațiilor de utilizator final deținute deacestea din urmă. În aceste condiții, prețul de vânzare alalcoolului etilic va fi stabilit de către depozitul farmaceutic pebaza prețului de achiziție al acestui produs care nu are inclusăacciza, astfel încât spitalele și farmaciile să beneficieze defacilitatea prevăzută la art. 20658 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal.(41) În situația prevăzută la alin. (40) depozitele farmaceuticevor păstra o copie a autorizației de utilizator final al beneficiaruluiscutirii.(42) Pentru cantitățile de alcool etilic livrate la prețuri fărăaccize spitalelor și farmaciilor, depozitele farmaceutice potsolicita compensarea/restituirea accizelor. În acest sens,depozitele farmaceutice vor depune la autoritatea fiscalăteritorială cererea de restituire de accize, însoțită de:a) copia facturii de achiziție a alcoolului etilic, în care accizasă fie evidențiată distinct;
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b) dovada plății accizelor către furnizor, constând îndocumentul de plată confirmat de banca la care utilizatorul arecontul deschis;c) dovada cantității de alcool etilic livrată spitalelor șifarmaciilor la prețuri fără accize, constând într-o situațiecentralizatoare a documentelor aferente cantităților efectivlivrate.
Codul fiscal:Scutiri pentru tutun prelucratArt. 20659. — (1) Este scutit de la plata accizelor tutunulprelucrat, atunci când este destinat în exclusivitate testelorștiințifice și celor privind calitatea produselor.(2) Modalitatea și condițiile de acordare a scutirilorprevăzute la alin. (1) vor fi reglementate prin normelemetodologice.
Norme metodologice:112. (1) Tutunul prelucrat reprezentând țigarete este scutitde plata accizelor atunci când este destinat unor teste științificesau unor teste de piață, cu condiția ca testarea să nu serealizeze prin comercializarea acestor produse, ci prin mijloacespecifice cercetării științifice sau cercetării de piață.(2) Scutirea pentru loturile destinate scopului prevăzut laalin. (1) se acordă în limita cantității de 200.000 de bucățițigarete pe semestru.(3) Documentul de însoțire a lotului de țigarete în timpultransferului de la producător la societatea specializată înefectuarea de studii de piață va fi avizul de însoțire a mărfii.
Codul fiscal:Scutiri pentru produse energetice și energie electricăArt. 20660. — (1) Sunt scutite de la plata accizelor:a) produsele energetice livrate în vederea utilizării dreptcombustibil pentru aviație, alta decât aviația turistică înscop privat. Prin aviație turistică în scop privat se înțelegeutilizarea unei aeronave de către proprietarul său ori decătre persoana fizică sau juridică ce o deține cu titlu deînchiriere sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât celecomerciale și, în special, altele decât transportul depersoane ori de mărfuri sau prestări de servicii cu titluoneros ori pentru nevoile autorităților publice;b) produsele energetice livrate în vederea utilizării dreptcombustibil pentru navigația în apele comunitare și pentrunavigația pe căile navigabile interioare, inclusiv pentrupescuit, altele decât pentru navigația ambarcațiunilor deagrement private. De asemenea, este scutită de la plataaccizelor și electricitatea produsă la bordul navelor. Prin

ambarcațiune de agrement privată se înțelege oriceambarcațiune utilizată de către proprietarul său ori de cătrepersoana fizică sau juridică ce o deține cu titlu de închirieresau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale și,în special, altele decât transportul de persoane sau demărfuri ori prestări de servicii cu titlu oneros sau pentrunevoile autorităților publice;c) produsele energetice și energia electrică utilizatepentru producția de energie electrică, precum și energiaelectrică utilizată pentru menținerea capacității de aproduce energie electrică;d) produsele energetice și energia electrică utilizatepentru producția combinată de energie electrică și energietermică;e) produsele energetice — gazul natural, cărbunele șicombustibilii solizi —, folosite de gospodării și/sau deorganizații de caritate;f) combustibilii pentru motor utilizați în domeniulproducției, dezvoltării, testării și mentenanței aeronavelorși vapoarelor;g) combustibilii pentru motor utilizați pentru operațiunilede dragare în cursurile de apă navigabile și în porturi;

h) produsele energetice injectate în furnale sau în alteagregate industriale în scop de reducere chimică, ca aditivla cocsul utilizat drept combustibil principal;i) produsele energetice care intră în România dintr-o țarăterță, conținute în rezervorul standard al unui autovehiculcu motor destinat utilizării drept combustibil pentru acelautovehicul, precum și în containere speciale și destinateutilizării pentru operarea, în timpul transportului, asistemelor ce echipează acele containere;j) orice produs energetic care este scos de la rezerva destat sau rezerva de mobilizare, fiind acordat gratuit în scopde ajutor umanitar;k) orice produs energetic, utilizat drept combustibilpentru încălzire de către spitale, sanatorii, aziluri de bătrâni,orfelinate și de alte instituții de asistență socială, instituțiide învățământ și lăcașuri de cult;l) produsele energetice, dacă astfel de produse suntobținute din unul sau mai multe din produsele următoare:— produse cuprinse în codurile NC de la 1507 la 1518inclusiv;— produse cuprinse în codurile NC 3824 90 55 și de la3824 90 80 la 3824 90 99 inclusiv, pentru componentele lorproduse din biomase;— produse cuprinse în codurile NC 2207 20 00 și 290511 00, care nu sunt de origine sintetică;— produse obținute din biomase, inclusiv produsecuprinse în codurile NC 4401 și 4402;m) energia electrică produsă din surse regenerabile deenergie;n) energia electrică obținută de acumulatori electrici,grupurile electrogene mobile, instalațiile electriceamplasate pe vehicule de orice fel, sursele staționare deenergie electrică în curent continuu, instalațiile energeticeamplasate în marea teritorială care nu sunt racordate larețeaua electrică și sursele electrice cu o putere activăinstalată sub 250 KW;o) produsele cuprinse în codul NC 2705, utilizate pentruîncălzire.(2) Modalitatea și condițiile de acordare a scutirilorprevăzute la alin. (1) vor fi reglementate prin normelemetodologice.(3) Produsele energetice care conțin unul sau mai multedintre produsele enumerate la alin. (1) lit. l) beneficiază deun nivel redus al accizelor, potrivit prevederilor din normelemetodologice.
Norme metodologice:113.113.1. (1) În situațiile prevăzute la art. 20660 alin. (1) lit. a) șib) din Codul fiscal, scutirea se acordă direct cu condiția caaprovizionarea produselor energetice să se efectueze numai dela un antrepozit fiscal.(2) Livrarea produselor energetice destinate utilizării dreptcombustibil pentru aeronave se poate efectua la prețuri fărăaccize către:a) operatorii economici care dețin certificate de autorizare cadistribuitor expres pentru produse aeronautice civile și/sau decontracte de prestări de servicii cu societăți deținătoare decertificate de autorizare ca distribuitor expres pentru produseaeronautice civile;b) persoana care deține certificat de autorizare ca operatoraerian.(3) Certificatele prevăzute la alin. (2) se eliberează de RegiaAutonomă «Autoritatea Aeronautică Civilă Română».(4) Intră sub incidența prevederilor alin. (2) și livrările deproduse energetice destinate a fi utilizate drept combustibil decătre aeronavele înregistrate în alte state, care efectueazăzboruri altele decât cele turistice în scop privat, fără a fi
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necesară prezentarea certificatelor eliberate de autoritățileaeronautice civile din statele respective.(5) Se pot aproviziona cu produse energetice destinateexclusiv utilizării drept combustibil pentru navigația în apelecomunitare și pentru navigația pe căile navigabile interioare,inclusiv pentru pescuit, la prețuri de livrare fără accize:a) operatorii economici care dețin autorizații ca distribuitoride combustibil pentru navigație;b) persoana care deține certificat de autorizare pentrunavigație. Prin certificat de autorizare pentru navigație seînțelege orice document care atestă că nava este luată înevidența Autorității Navale Române, în cazul navelor românești,ori a altei autorități competente din alte state, în cazul navelorînregistrate în acele state.(6) Operatorii economici prevăzuți la alin. (2) lit. a) și alin. (5)lit. a) care dispun de spații de depozitare corespunzătoare șiefectuează operațiuni de alimentare cu combustibil aaeronavelor, precum și a navelor și ambarcațiunilor trebuie să seautorizeze ca antrepozite fiscale de depozitare.(7) Scutirea de plata accizelor se aplică direct și în cazuloperatorilor economici prevăzuți la alin. (2) lit. a) și alin. (5) lit. a)care nu dispun de spații de depozitare și efectuează operațiunide alimentare cu combustibil a aeronavelor, a navelor șiambarcațiunilor, cu condiția ca deplasarea produselorenergetice să se realizeze direct de la antrepozitul fiscal cătrebeneficiarul scutirii.(8) Deplasarea produselor energetice destinate utilizării dreptcombustibil pentru aeronave, în cazul aeronavelor aflate pe alteaeroporturi decât cele situate în apropierea antrepozitului fiscalcare asigură alimentarea aeronavelor, trebuie să fie însoțită deexemplarul tipărit al documentului administrativ electronic. Larubrica «Destinatar» se vor înscrie tot datele expeditorului, iar înrubrica «Locul livrării» se va înscrie adresa aeroportului încauză. După sosirea produselor la destinație, expeditorul vaîntocmi raportul de primire în maximum 5 zile lucrătoare de laîncheierea deplasării produselor, utilizând sistemul informatizat.(9) Deplasarea produselor energetice destinate utilizării dreptcombustibil pentru nave, în cazul navelor aflate în alte porturidecât cele situate în apropierea antrepozitului fiscal care asigurăalimentarea navelor, trebuie să fie însoțită de exemplarul tipărital documentului administrativ electronic. La rubrica «Destinatar»se vor înscrie tot datele expeditorului, iar în rubrica «Locullivrării» se va înscrie adresa portului în cauză. După sosireaproduselor la destinație, expeditorul va întocmi raportul deprimire în maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea deplasăriiproduselor, utilizând sistemul informatizat.(10) Zilnic antrepozitele fiscale de producție sau dedepozitare, altele decât cele prevăzute la alin. (6), vor înscrietoate cantitățile de combustibil livrate cu destinația utilizăriiexclusive pentru aeronave, respectiv nave, în jurnale specialeîntocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 52.(11) Jurnalele menționate la alin. (10) se vor întocmi pentrufiecare lună calendaristică în baza documentelor de evidențăoperativă și vor fi transmise on-line până la data de 15 inclusiva lunii următoare celei de raportare autorității vamale teritorialepotrivit procedurii stabilite prin ordin al președintelui AgențieiNaționale de Administrare Fiscală.(12) Operatorii economici prevăzuți la alin. (6) vor înregistrazilnic toate cantitățile intrate și ieșite în jurnalele privind intrărileși ieșirile de combustibil destinate utilizării exclusive pentruaeronave și nave, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexanr. 53.(13) Jurnalele menționate la alin. (12) se vor întocmi pentrufiecare lună calendaristică în baza documentelor de evidențăoperativă și vor fi transmise on-line până la data de 15 inclusiva lunii următoare celei de raportare autorității vamale teritoriale

potrivit procedurii stabilite prin ordin al președintelui AgențieiNaționale de Administrare Fiscală.(14) Intră sub incidența prevederilor alin. (1) și instituțiile destat care implică apărarea, ordinea publică, sănătatea publică,siguranța și securitatea națională, care, datorită specificuluiactivității lor, nu dețin certificate eliberate de Regia Autonomă«Autoritatea Aeronautică Civilă Română» și, respectiv, deAutoritatea Navală Română pentru aeronavele și navele dindotare.(15) În cazul deplasării produselor energetice destinateutilizării drept combustibil pentru aviație sau navigație, realizatăde antrepozitul fiscal care alimentează efectiv aeronavele/navele, deplasarea produselor respective va fi însoțită de avizulde însoțire. Dovada care stă la baza acordării scutirii pentrucantitatea cu care a fost alimentată aeronava/nava o reprezintăcertificatul de livrare semnat de comandantul aeronavei sau dereprezentantul companiei aeriene a cărei aeronavă a fostalimentată ori de comandantul navei. Certificatul de livrare seîntocmește de antrepozitul fiscal care a efectuat alimentareaaeronavei/navei, iar în cazul în care factura privind alimentareaaeronavei/navei se întocmește în numele altui antrepozit fiscal,un exemplar al certificatului de livrare va fi transmis și aceluiantrepozit fiscal. Antrepozitul fiscal în numele căruia se emitfacturile către aeronave/nave va întocmi jurnalul prevăzut înanexa nr. 52. Antrepozitul fiscal care face alimentareaaeronavei/navei va întocmi jurnalul prevăzut în anexa nr. 53.(16) În cazul în care combustibilul pentru aviație este facturatde un antrepozit fiscal de produse energetice către unintermediar care administrează contracte cu companii aeriene șicare emite, la rândul lui, facturi către acestea, după alimentareaaeronavelor în aceleași condiții cu cele prevăzute la alin. (15),fără a avea loc un transfer fizic al produsului de la antrepozitulfiscal către intermediar, deplasarea combustibilului pentruaviație de la antrepozitul fiscal de depozitare către aeronave vafi însoțită de avizul de însoțire. Dovada care stă la baza acordăriiscutirii pentru cantitatea cu care a fost alimentată aeronava oreprezintă certificatul de livrare semnat de comandantulaeronavei sau de reprezentantul companiei aeriene a căreiaeronavă a fost alimentată. Certificatul de livrare se întocmeștede către antrepozitul fiscal care a efectuat alimentareaaeronavei. Primul antrepozit fiscal va întocmi jurnalul prevăzutîn anexa nr. 52. Antrepozitul fiscal care face alimentareaaeronavei va întocmi jurnalul prevăzut în anexa nr. 53.(17) Potrivit prevederilor art. 23 lit. b) din OrdonanțaGuvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căilenavigabile interioare, republicată, cu modificările și completărileulterioare, instalațiile plutitoare de tipul macaralelor, cu sau fărăpropulsie, sunt considerate nave.113.2. (1) În situațiile prevăzute la art. 20660 alin. (1) lit. c), d)și h) din Codul fiscal, scutirea se acordă direct, cu condiția caenergia electrică să provină de la operatori economici autorizațide Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei(ANRE), iar produsele energetice să fie aprovizionate direct dela un antrepozit fiscal, de la un destinatar înregistrat, de la unimportator, din operațiuni proprii de import, de la companii deextracție a cărbunelui sau alți operatori economici carecomercializează acest produs ori de la un distribuitor autorizat,în cazul gazului natural.(2) Pentru aplicarea scutirii, titularii centralelor de producțiede energie electrică, ai centralelor combinate de energieelectrică și termică, precum și operatorii economici utilizatori aiproduselor energetice prevăzute la art. 20660 alin. (1) lit. h) dinCodul fiscal vor solicita autorității vamale teritoriale în razacăreia își au sediul autorizații de utilizator final pentru produseenergetice.
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(3) Nu intră sub incidența prevederilor alin. (2) energiaelectrică și gazul natural.(4) Prevederile alin. (2) se aplică și în cazul producției deenergie electrică sau producției combinate de energie electricăși termică realizată din cărbune și lignit în sistem de prestări deservicii. În această situație, obligația deținerii autorizației deutilizator final revine și beneficiarului prestării de servicii.(5) Autorizația de utilizator final se eliberează la cerereascrisă a beneficiarului.(6) Cererea pentru obținerea autorizației de utilizator final seîntocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 33.Cererea, însoțită de documentele prevăzute expres în aceasta,se depune la autoritatea vamală teritorială.(7) Autoritatea vamală teritorială aprobă eliberareaautorizației de utilizator final dacă sunt îndeplinite următoarelecondiții:a) au fost prezentate documentele prevăzute în cerere;b) solicitantul nu are înscrise date în cazierul fiscal;c) administratorul solicitantului nu are înscrise date încazierul judiciar;d) solicitantul deține utilajele, terenurile și clădirile sub oriceformă legală. Face excepție de la această condiție operatoruleconomic beneficiar al prestării de servicii;e) solicitantul a utilizat produsele energetice în scopul pentrucare a obținut anterior autorizație de utilizator final.(8) Autoritatea vamală teritorială atribuie și înscrie peautorizația de utilizator final un cod de utilizator.(9) Modelul autorizației de utilizator final este prezentat înanexa nr. 34.(10) Autorizațiile de utilizator final se emit în două exemplare,cu următoarele destinații:a) primul exemplar se păstrează de către utilizatorul final.Câte o copie a acestui exemplar va fi transmisă și păstrată decătre operatorul economic furnizor al produselor energetice înregim de scutire;b) al doilea exemplar se păstrează de către autoritateavamală teritorială emitentă.(11) Autorizația de utilizator final are o valabilitate de 3 anide la data emiterii. Cantitatea de produse accizabile înscrisăîntr-o autorizație de utilizator final poate fi suplimentată în situațiibine justificate, în cadrul aceleiași perioade de valabilitate aautorizației.(12) Operatorii economici care dețin autorizații de utilizatorfinal au obligația de a transmite autorității vamale teritorialeemitente a autorizației, lunar, până la data de 15 inclusiv a luniiurmătoare celei pentru care se face raportarea, o situație privindachiziția și utilizarea produselor energetice, care va cuprindeinformații, după caz, cu privire la: furnizorul de produseenergetice, cantitatea de produse achiziționată, cantitateautilizată, stocul de produse energetice la sfârșitul lunii deraportare și cantitatea de produse finite realizate. Neprezentareasituației în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancțiunicontravenționale potrivit prevederilor Codului de procedurăfiscală.(13) Cantitățile de produse scutite de plata accizelor înscriseîntr-o autorizație vor fi estimate pe baza normelor de consum șia producției preconizate a se realiza pe o perioadă de 3 ani.(14) Autoritățile vamale teritoriale vor ține o evidență aoperatorilor economici care au obținut autorizații de utilizatorifinali prin înscrierea acestora în registre speciale. De asemenea,vor asigura publicarea pe pagina de web a autorității vamale alistei cuprinzând acești operatori economici, listă care va fiactualizată lunar până la data de 15 a fiecărei luni.(15) În situația în care achiziționarea produselor energeticese efectuează de la un antrepozit fiscal în regim de scutiredirectă, livrarea produselor se face la prețuri fără accize, iardeplasarea acestora este obligatoriu însoțită de exemplarul

tipărit al documentului administrativ electronic, prevăzut lapct. 91.(16) La sosirea produsului, cu excepția energiei electrice șia gazului natural, la operatorul economic utilizator, acestatrebuie să înainteze în sistemul informatizat raportul de primire,potrivit prevederilor art. 20633 din Codul fiscal și are obligațiadeținerii produselor maximum 48 de ore pentru un posibil controldin partea autorității vamale teritoriale.(17) În situația în care nu se respectă prevederile alin. (15) și(16), operațiunea respectivă se consideră eliberare pentruconsum și după expirarea termenului de 5 zile acciza devineexigibilă.(18) Destinatarii înregistrați, importatorii sau operatoriieconomici care achiziționează produse energetice în vederealivrării în regim de scutire directă către centralele de producție deenergie electrică sau producție combinată de energie electricăși termică vor livra produsele către aceste centrale la prețuri fărăaccize și vor solicita autorității fiscale teritoriale restituireaaccizelor aferente cantităților livrate cu această destinație, careau fost plătite la momentul recepției, importului sau al achiziției.Nu intră sub incidența acestor prevederi beneficiarii scutirilorcare utilizează produse energetice provenite din operațiuniproprii de import, pentru care scutirea se acordă direct.(19) În vederea restituirii accizelor în situația prevăzută laalin. (18), destinatarul înregistrat, importatorul sau operatoruleconomic va depune la autoritatea fiscală/vamală teritorială lacare a efectuat plata o cerere de restituire de accize al căreimodel va fi aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice.Cererea va fi însoțită de copia autorizației de utilizator final acentralei beneficiare a scutirii și de documentul care atestă plataaccizelor de către destinatarul înregistrat, importator sauoperatorul economic.(20) Atunci când, în situațiile prevăzute la art. 20660 alin. (1)lit. c) și d) din Codul fiscal, centralele de producție de energieelectrică sau centralele de producție combinată de energieelectrică și termică preiau produse energetice cu titlu deîmprumut de la rezerva de stat în baza unor acte normativespeciale, preluarea se face în baza autorizației de utilizator final.Atât achiziționarea de produse energetice de la un antrepozitfiscal autorizat, în vederea stingerii obligației, cât și restituireaefectivă a cantităților astfel preluate se efectuează în regim descutire de la plata accizelor, în baza autorizației de utilizator final.113.3. (1) În situația prevăzută la art. 20660 alin. (1) lit. e) dinCodul fiscal, scutirea se acordă direct, cu condiția ca produselesă fie achiziționate direct de la operatorii economici înregistrațila autoritatea vamală centrală în calitate de furnizori de produseenergetice ori — în cazul gazului natural provenit dintr-un statmembru — direct de la un distribuitor/furnizor autorizat/licențiatde autoritatea competentă din acel stat membru.(2) Produsele energetice — respectiv gazul natural,cărbunele și combustibilii solizi — sunt scutite de la plataaccizelor atunci când sunt furnizate consumatorilor casnici,precum și organizațiilor de caritate.(3) În înțelesul prezentelor norme metodologice, organizațiilede caritate sunt organizațiile care au înscrise în obiectul deactivitate și care desfășoară efectiv activități caritabile cu titlugratuit în domeniul sănătății, al protecției mamei și copilului, alprotecției bătrânilor, persoanelor cu handicap, persoanelor caretrăiesc în sărăcie sau în cazuri de calamități naturale.(4) În cazul organizațiilor de caritate, scutirea se acordă înbaza autorizației de utilizator final emise de autoritatea vamalăteritorială, mai puțin în cazul gazului natural, pentru care nu esteobligatorie deținerea acestei autorizații.
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(5) Autorizațiile de utilizator final se eliberează la cerereascrisă a organizației de caritate, însoțită de:a) actul de constituire — în copie și original — din care sărezulte că organizația desfășoară una dintre activitățileprevăzute la alin. (3);b) fundamentarea cantităților ce urmează a fi achiziționate înregim de scutire de la plata accizelor, la nivelul unui ancalendaristic;c) orice informație și documente pe care autoritatea vamalăteritorială le consideră necesare pentru eliberarea autorizațiilor.(6) Autorizațiile de utilizator final se emit de autoritateavamală teritorială și au o valabilitate de un an de la data emiterii.Modelul autorizației este prevăzut în anexa nr. 34.(7) Autorizațiile de utilizator final se emit în două exemplare,cu următoarele destinații:a) primul exemplar se păstrează de către utilizatorul final.Câte o copie a acestui exemplar va fi transmisă și păstrată decătre operatorul economic furnizor al produselor accizabile înregim de scutire;b) al doilea exemplar se păstrează de către autoritateavamală teritorială emitentă.(8) Autoritățile vamale teritoriale vor ține o evidență aoperatorilor economici care au obținut autorizații de utilizatorifinali prin înscrierea acestora în registre speciale. De asemenea,vor asigura publicarea pe pagina de web a autorității vamale alistei cuprinzând acești operatori economici, listă care va fiactualizată lunar până la data de 15 a fiecărei luni.(9) Anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentruanul precedent, fiecare organizație de caritate care dețineautorizație de utilizator final este obligată să prezinte autoritățiivamale teritoriale emitente a autorizației o situațiecentralizatoare privind cantitățile de produse energeticeachiziționate în decursul unui an calendaristic, cantitățile utilizateîn scopul desfășurării activităților caritabile și stocul de produseenergetice rămas neutilizat, potrivit modelului prevăzut în anexanr. 35. Neprezentarea situației în termenul prevăzut atrageaplicarea de sancțiuni contravenționale potrivit prevederilorCodului de procedură fiscală.113.4. (1) În situațiile prevăzute la art. 20660 alin. (1) lit. f) șig) din Codul fiscal, scutirea se acordă indirect, cu condiția caaprovizionarea să se efectueze de la un antrepozit fiscal.(2) Înainte de fiecare achiziție de combustibil pentru motor înregim de scutire, utilizatorul va notifica această operațiune laautoritatea vamală teritorială în raza căreia își desfășoarăactivitatea, pentru un posibil control. Notificarea va cuprindeinformații cu privire la furnizor, produse și cantități ce urmeazăa fi achiziționate.(3) Trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii imediaturmătoare trimestrului, operatorii economici pot solicitacompensarea/restituirea accizelor potrivit prevederilor Coduluide procedură fiscală.(4) Pentru restituirea accizelor, utilizatorii vor depune laautoritatea fiscală teritorială cererea de restituire de accize,însoțită de:a) copia facturii de achiziție a combustibilului pentru motor, încare acciza să fie evidențiată distinct;b) dovada plății accizelor către furnizor, constând îndocumentul de plată confirmat de banca la care utilizatorul arecontul deschis;c) dovada cantității utilizate în scopul pentru care se acordăscutirea, constând în copia documentului care atestă realizareaoperațiunilor de dragare — certificată de autoritatea competentăîn acest sens;d) memoriul în care va fi descrisă operațiunea pentru care afost necesar consumul de combustibil pentru motor și în care sevor menționa: perioada de desfășurare a operațiunii, numărulorelor de funcționare a motoarelor și a instalațiilor de dragare șiconsumul normat de combustibil pentru motor.

(5) Modelul cererii de restituire de accize va fi aprobat prinordin al ministrului finanțelor publice.(6) În înțelesul prezentelor norme metodologice, combustibiliipentru motor utilizați în domeniul producției, dezvoltării, testăriiși mentenanței aeronavelor și vapoarelor înseamnă inclusivcombustibilii pentru motor utilizați în domeniul testării șimentenanței motoarelor ce echipează aeronavele și vapoarele.113.5. În cazul scutirii de la art. 20660 alin. (1) lit. i) din Codulfiscal, în înțelesul prezentelor norme metodologice:a) rezervor standard înseamnă:— rezervoarele fixate definitiv de producător pe toateautovehiculele de același tip ca și vehiculul în cauză și a cărormontare definitivă permite carburantului să fie utilizat direct, atâtpentru propulsie, cât și pentru funcționarea în timpultransportului, dacă este cazul, a sistemelor frigorifice și a altorsisteme. De asemenea, sunt considerate rezervoare standardrezervoarele de gaz montate pe autovehicule destinate utilizăriidirecte a gazului drept carburant, precum și rezervoareleadaptate altor sisteme cu care poate fi echipat vehiculul;— rezervoarele fixate definitiv de producător pe toatecontainerele de același tip ca și containerul în cauză și a cărormontare definitivă permite carburantului să fie utilizat directpentru funcționarea, în timpul transportului, a sistemelorfrigorifice și a altor sisteme cu care pot fi echipate containerelespeciale;b) containere speciale înseamnă orice container echipat cudispozitive special destinate sistemelor frigorifice, de oxigenare,de izolare termică sau altor sisteme.113.6. În situația prevăzută la art. 20660 alin. (1) lit. j) dinCodul fiscal, scutirea se acordă direct, în baza actelor normativeemise pentru gratuități în scop de ajutor umanitar.113.7. (1) În situația prevăzută la art. 20660 alin. (1) lit. k) dinCodul fiscal, scutirea se acordă direct atunci cândaprovizionarea se efectuează de la un antrepozit fiscal. Scutirease acordă direct și în cazul furnizării gazului natural.(2) Scutirea se acordă în baza autorizației de utilizator finalemise de autoritatea vamală teritorială, mai puțin în cazulgazului natural, pentru care nu este obligatorie deținerea acesteiautorizații.(3) Autorizația de utilizator final se eliberează la cerereascrisă a beneficiarului, însoțită de fundamentarea cantităților deproduse energetice ce urmează a fi achiziționate în regim descutire de la plata accizelor. Cererea se depune la autoritateavamală teritorială.(4) Autoritatea vamală teritorială atribuie și înscrie peautorizația de utilizator final un cod de utilizator.(5) Modelul autorizației de utilizator final este prezentat înanexa nr. 34.(6) Autorizațiile de utilizator final se emit în două exemplare,cu următoarele destinații:a) primul exemplar se păstrează de către utilizatorul final.Câte o copie a acestui exemplar va fi transmisă și păstrată decătre operatorul economic furnizor al produselor energetice înregim de scutire;b) al doilea exemplar se păstrează de către autoritateavamală teritorială emitentă.(7) Autorizația de utilizator final are o valabilitate de 3 ani dela data emiterii. Cantitatea de produse accizabile înscrisă într-oautorizație de utilizator final poate fi suplimentată în situații binejustificate, în cadrul aceleiași perioade de valabilitate aautorizației.(8) Deținătorii de autorizații de utilizator final au obligația dea transmite autorității vamale teritoriale emitente a autorizației,trimestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoaretrimestrului pentru care se face raportarea, o situație privindachiziția și utilizarea produselor energetice, care va cuprindeinformații, după caz, cu privire la: furnizorul de produseenergetice, cantitatea de produse achiziționată, cantitatea
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utilizată și stocul de produse energetice la sfârșitul perioadei deraportare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 35.Neprezentarea situației în termenul prevăzut atrage aplicareade sancțiuni contravenționale potrivit prevederilor Codului deprocedură fiscală.(9) Cantitățile de produse scutite de plata accizelor înscriseîntr-o autorizație vor fi estimate pe baza datelor determinate înfuncție de perioada de utilizare a combustibilului pentru încălzireși de parametrii tehnici ai instalațiilor pe o durată de 3 ani.(10) Autoritățile vamale teritoriale vor ține o evidență aoperatorilor economici care au obținut autorizații de utilizatorifinali prin înscrierea acestora în registre speciale. De asemenea,vor asigura publicarea pe pagina web a autorității vamale a listeicuprinzând acești operatori economici, listă care va fi actualizatălunar până la data de 15 a fiecărei luni.(11) În situația în care achiziționarea produselor energeticese efectuează de la un antrepozit fiscal în regim de scutiredirectă, livrarea produselor se face la prețuri fără accize, iardeplasarea acestora este obligatoriu însoțită de exemplarultipărit al documentului administrativ electronic, prevăzut lapct. 91.(12) La sosirea produsului energetic la utilizator, acestatrebuie să înainteze în sistemul informatizat raportul de primire,potrivit prevederilor art. 20633 din Codul fiscal, și are obligațiadeținerii produselor maximum 48 de ore pentru un posibil controldin partea autorității vamale teritoriale.(13) În situația în care nu se respectă prevederile alin. (11) și(12) operațiunea respectivă se consideră eliberare pentruconsum și după expirarea termenului de 5 zile acciza devineexigibilă.(14) În înțelesul prezentelor norme metodologice, prin
lăcașuri de cult se înțelege lăcașurile așa cum sunt definitepotrivit legislației în domeniul cultelor.(15) În cazul produselor energetice achiziționate de laimportatori sau de la alți operatori economici, scutirea de la plataaccizelor se acordă indirect, prin restituire.(16) Pentru restituirea accizelor, beneficiarul scutirii vadepune la autoritatea fiscală teritorială cererea de restituire deaccize, însoțită de:a) copia facturii de achiziție a produselor energetice;b) dovada cantității utilizate în scopul pentru care se acordăscutirea.(17) Modelul cererii de restituire de accize va fi aprobat prinordin al ministrului finanțelor publice.113.8. (1) În situația prevăzută la art. 20660 alin. (1) lit. l) dinCodul fiscal, atunci când produsele energetice utilizate dreptcombustibil pentru încălzire sunt produse în totalitate dinbiomase, denumite în continuare biocombustibili, scutirea estetotală.(2) În situația prevăzută la art. 20660 alin. (1) lit. l) din Codulfiscal, atunci când produsele energetice utilizate dreptcombustibil pentru motor sunt produse în totalitate din biomase,denumite în continuare biocarburanți, scutirea este totală.(3) În înțelesul prezentelor norme metodologice, prin
biomasă se înțelege fracțiunea biodegradabilă a produselor,deșeurilor și reziduurilor provenite din agricultură — inclusivsubstanțe vegetale și animale —, silvicultură și industriileconexe, precum și fracțiunea biodegradabilă a deșeurilorindustriale și urbane.(4) Atunci când produsele energetice utilizate dreptcombustibil pentru încălzire conțin minimum 4% în volumproduse obținute din biomasă, se practică o acciză redusă.Acciza redusă care se va aplica amestecului va reprezentaacciza aferentă combustibilului pentru încălzire echivalent alamestecului, diminuată cu 4%.(5) Pentru produse energetice care conțin minimum 4% învolum produse obținute din biomasă, potrivit HotărâriiGuvernului nr. 1.844/2005 privind promovarea utilizăriibiocarburanților și a altor carburanți regenerabili pentrutransport, cu modificările și completările ulterioare, se practică oacciză redusă. Acciza redusă care se va aplica amestecului va

reprezenta acciza aferentă combustibilului pentru motorechivalent al amestecului, diminuată cu 4%.(6) Amestecul în vrac dintre biocarburanți și carburanțiitradiționali, în conformitate cu legislația specifică, se poaterealiza în regim suspensiv numai în antrepozite fiscale, subsupraveghere fiscală.(7) Amestecul în vrac dintre biocombustibili și combustibiliitradiționali se poate realiza în regim suspensiv numai înantrepozite fiscale, sub supraveghere fiscală.(8) Prin excepție de la prevederile pct. 72 alin. (1),operațiunea exclusivă de amestec în vrac între biocarburanți șicarburanții tradiționali și între biocombustibili și combustibiliitradiționali se poate realiza în regim suspensiv numai înantrepozite fiscale de depozitare, sub supraveghere fiscală.(9) Atunci când stațiile de distribuție comercializează produseenergetice utilizate drept carburant, realizate în totalitate dinbiomasă, acestea trebuie să se asigure că sunt respectatecondițiile prevăzute la art. 20620 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal.Stațiile de distribuție vor afișa în acest sens avertismente înatenția clienților.113.9. În cazul scutirii de la plata accizelor a energieielectrice, prevăzută la art. 20660 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal,în înțelesul prezentelor norme metodologice, surse regenerabile
de energie sunt: eoliană, solară, geotermală, a valurilor, amareelor, energia hidro, biomasă, gaz de fermentare adeșeurilor, gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile deepurare a apelor uzate și biogaz.113.10. (1) Scutirile directe de la plata accizelor pentrumotorina și kerosenul utilizate drept combustibil pentru motor însituațiile prevăzute la art. 20660 alin. (1) din Codul fiscal seacordă cu condiția ca aceste produse să fie marcate potrivitprevederilor Directivei nr. 95/60/CE privind marcarea fiscală amotorinei și kerosenului, precum și celor din legislația naționalăspecifică în domeniu.(2) Marcarea motorinei și a kerosenului se face numai înantrepozite fiscale, sub supraveghere fiscală, potrivit proceduriistabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale deAdministrare Fiscală.113.11. (1) În toate situațiile de acordare a scutirii directe,autorizația de utilizator final se eliberează la cererea scrisă abeneficiarului.(2) Autoritatea vamală teritorială poate revoca autorizația deutilizator final în următoarele situații:a) operatorul economic a comis fapte repetate ce constituiecontravenții la regimul produselor accizabile, potrivit Codului deprocedură fiscală;b) operatorul economic nu a justificat legal destinațiacantității de produse energetice achiziționate;c) operatorul economic a utilizat produsul energeticachiziționat altfel decât în scopul pentru care a obținutautorizație de utilizator final.(3) Decizia de suspendare sau de revocare a autorizației deutilizator final se comunică deținătorului și produce efecte de ladata comunicării sau de la o altă dată cuprinsă în aceasta.(4) Autoritatea vamală teritorială poate anula autorizația deutilizator final atunci când i-au fost oferite la autorizare informațiifalse în legătură cu scopul pentru care operatorul economic asolicitat autorizația de utilizator final.(5) Decizia de anulare a autorizației de utilizator final secomunică deținătorului și produce efecte începând de la dataemiterii autorizației.(6) Operatorul economic poate contesta decizia de revocare,de anulare sau de suspendare a autorizației de utilizator final,potrivit legislației în vigoare.(7) O nouă autorizație de utilizator final va putea fi obținutădupă 12 luni de la data revocării sau anulării autorizației.(8) Stocurile de produse energetice înregistrate la datarevocării sau anulării autorizației de utilizator final pot fivalorificate sub supravegherea autorității vamale teritoriale.
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Codul fiscal:
SECȚIUNEA a 14-a

Marcarea produselor alcoolice și tutunului prelucrat
Reguli generaleArt. 20661. — (1) Prevederile prezentei secțiuni se aplicăurmătoarelor produse accizabile:a) produse intermediare și alcool etilic, cu excepțiileprevăzute prin normele metodologice;b) tutun prelucrat.(2) Nu este supus obligației de marcare orice produsaccizabil scutit de la plata accizelor.(3) Produsele accizabile prevăzute la alin. (1) pot fieliberate pentru consum sau pot fi importate pe teritoriulRomâniei numai dacă acestea sunt marcate conformprevederilor prezentei secțiuni.
Norme metodologice:114. Nu intră sub incidența sistemului de marcare:a) alcoolul etilic denaturat cu substanțe specifice destinației,alta decât consumul uman, astfel încât să nu poată fi utilizat laobținerea de băuturi alcoolice;b) alcoolul etilic tehnic rezultat exclusiv ca produs secundardin procesul de obținere a alcoolului etilic rafinat și care datorităcompoziției sale nu poate fi utilizat în industria alimentară;c) băuturile slab alcoolizate, cu o concentrație alcoolică depână la 10% în volum inclusiv;d) produsele din producția internă destinate exportului;e) produsele de natura celor supuse marcării, provenite dinimport, aflate în regim de tranzit sau de import temporar;f) aromele alimentare, extractele și concentratele alcoolice.
Codul fiscal:Responsabilitatea marcăriiArt. 20662. — Responsabilitatea marcării produseloraccizabile revine antrepozitarilor autorizați, destinatarilorînregistrați, expeditorilor înregistrați sau importatorilorautorizați, potrivit precizărilor din normele metodologice.
Norme metodologice:115. (1) Autorizația de antrepozit fiscal sau de destinatarînregistrat atestă și dreptul de marcare a produselor supuseacestui regim.(2) Dreptul de marcare a produselor supuse acestui regimrevine importatorului de astfel de produse din țări terțe, în bazaautorizației emise de Comisie în vederea realizării acestorachiziții.(3) Autorizația de importator se acordă de Comisie înconformitate cu prevederile pct. 117.1.(4) În vederea realizării achizițiilor de produse din tutunprelucrat din alte state membre, timbrele procurate dedestinatarii înregistrați se expediază pe adresa antrepozituluifiscal de producție care urmează să le aplice pe produse.(5) În vederea realizării achizițiilor de băuturi alcoolicesupuse marcării din alte state membre, banderolele procuratede destinatarii înregistrați se expediază pe adresa antrepozituluifiscal de producție sau a unui antrepozit fiscal desemnat decătre acesta, care urmează să le aplice pe produse.(6) În vederea realizării importurilor de produse supusemarcării, timbrele sau banderolele, după caz, procurate deimportatori se expediază pe adresa producătorului extern careurmează să le aplice pe produse.(7) În situațiile prevăzute la alin. (4), (5) și (6) expediereamarcajelor se face în maximum 15 zile de la executareacomenzii de către unitatea autorizată cu tipărirea.(8) După expirarea termenului de 15 zile, destinatariiînregistrați sau importatorii autorizați sunt obligați să returnezeunității specializate autorizate cu tipărirea, în vederea distrugerii,marcajele neexpediate în termen.

(9) În cazul importurilor de produse accizabile supusemarcării, expedierea marcajelor către producătorii externi seface numai ca bagaj neînsoțit, cu depunerea în vamă adocumentului vamal de export temporar. Documentul vamal deexport temporar trebuie să fie însoțit de:a) documentul de transport internațional, din care să rezultecă destinatarul este producătorul mărfurilor ce urmează a fiimportate;b) o copie a contractului încheiat între importator șiproducătorul extern sau reprezentantul acestuia;c) o copie a autorizației de importator.(10) Cu ocazia importului, odată cu documentul vamal deimport se depune un document vamal de reimport, pentrumarcajele aplicate, în vederea încheierii regimului acordat lascoaterea temporară din țară a acestora.(11) În cazul antrepozitelor fiscale de depozitare de produsesupuse marcării, acestea solicită marcajele, atât în situația încare marcajele se aplică de către producător, cât și în situația încare marcarea se realizează în antrepozitul fiscal de depozitare,dacă a fost autorizat în acest sens.
Codul fiscal:Proceduri de marcareArt. 20663. — (1) Marcarea produselor se efectuează printimbre sau banderole.(2) Dimensiunea și elementele ce vor fi inscripționate pemarcaje vor fi stabilite prin normele metodologice.(3) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat,expeditorul înregistrat sau importatorul autorizat areobligația să asigure ca marcajele să fie aplicate la loc vizibil,pe ambalajul individual al produsului accizabil, respectiv pepachet, cutie ori sticlă, astfel încât deschiderea ambalajuluisă deterioreze marcajul.(4) Produsele accizabile marcate cu timbre saubanderole deteriorate ori altfel decât s-a prevăzut la alin. (2)și (3) vor fi considerate ca nemarcate.
Norme metodologice:116. (1) Dimensiunile marcajelor sunt prezentate în anexanr. 54.(2) Marcajele sunt hârtii de valoare cu regim special și setipăresc de către Compania Națională «ImprimeriaNațională» — S.A.(3) Timbrele pentru marcarea produselor din tutun prelucratsunt inscripționate cu următoarele elemente:a) denumirea operatorului economic cu drept de marcare șicodul de marcare atribuit acestuia;b) denumirea generică a produsului, respectiv: țigarete,țigări, țigări de foi, tutun de fumat;c) seria și numărul care identifică în mod unic timbrul.(4) Banderolele pentru marcarea produselor intermediare șia alcoolului etilic vor avea inscripționate următoarele elemente:a) denumirea operatorului economic cu drept de marcare șicodul de marcare atribuit acestuia;b) denumirea generică a produsului, respectiv: alcool, băuturislab alcoolizate — după caz, băuturi spirtoase, țuică, rachiuridin fructe, produse intermediare;c) seria și numărul care identifică în mod unic banderola;d) cantitatea nominală exprimată în litri de produs conținut;e) concentrația alcoolică.(5) Inscripționarea pe marcaje a elementelor prevăzute laalin. (3) și (4) se poate face codificat, modalitatea de citire acodului fiind pusă la dispoziția organelor în drept de cătreCompania Națională «Imprimeria Națională» — S.A., lasolicitarea acestora.(6) Banderolele se aplică pe sistemul de închidere a buteliilor,cutiilor de tetra pak/tetra brik sau a oricărui alt tip de ambalajindividual, astfel încât prin deschiderea acestora să se asiguredistrugerea banderolelor. Sunt supuse marcării prin banderole
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inclusiv ambalajele individuale ce depășesc capacitatea de1 litru, dar nu mai mult de 3 litri.(7) În accepția prezentelor norme metodologice,comercializarea alcoolului etilic și a băuturilor alcoolice denatura celor supuse marcării, în butelii sau în cutii ce depășesccapacitatea de 3 litri, se consideră comercializare în vrac.(8) În cazul tutunului prelucrat, altele decât țigaretele,ambalajele individuale pe care sunt aplicate timbrele sunt pachetedin carton sau celofanate ori cutii din diferite materiale — carton,lemn, plastic, metal —, în care sunt prezentate pentru vânzareaceste produse, respectiv țigări, țigări de foi, tutun fin tăiat destinatrulării în țigarete.(9) În situația în care dimensiunile marcajelor nu permitincluderea în întregime a denumirilor operatorilor economici cudrept de marcare, se vor inscripționa prescurtările sau inițialelestabilite de fiecare operator economic, de comun acord cuCompania Națională «Imprimeria Națională» — S.A.(10) Fiecărui operator economic cu drept de marcare i seatribuie un cod de marcare de 13 caractere. În cazulantrepozitarilor autorizați și al destinatarilor înregistrați, codul demarcare este codul de acciză. În cazul importatorilor autorizați,codul de marcare este format din două caractere alfanumericeaferente codului de țară, conform standardului ISO 3166, dincare se face importul, urmate de codul de identificare fiscalăformat din 11 caractere alfanumerice. Atunci când codul deidentificare fiscală nu conține 11 caractere alfanumerice, acestava fi precedat de cifra «0», astfel încât numărul total decaractere să fie de 11. Codul de marcare se va regăsiinscripționat pe marcajele tipărite ce vor fi aplicate pe produseledestinate comercializării pe teritoriul României.(11) În cazul importatorilor autorizați care nu au contracteîncheiate direct cu producătorul extern, ci cu un reprezentant alacestuia, marcajele vor fi expediate producătorului extern, iarcodul atribuit va conține indicativul țării din care se face efectivimportul.
Codul fiscal:Eliberarea marcajelorArt. 20664. — (1) Autoritatea competentă aprobăeliberarea marcajelor, potrivit procedurii prevăzute înnormele metodologice.(2) Eliberarea marcajelor se face către:a) antrepozitarii autorizați pentru produsele accizabileprevăzute la art. 20661;b) destinatarii înregistrați care achiziționează produseleaccizabile prevăzute la art. 20661;c) expeditorul înregistrat sau importatorul autorizat careimportă produsele accizabile prevăzute la art. 20661.Autorizația de importator se acordă de către autoritateacompetentă, în condițiile prevăzute în normelemetodologice.(3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea uneicereri la autoritatea competentă și prin constituirea uneigaranții în favoarea acestei autorități, sub forma și înmaniera prevăzute în normele metodologice.(4) Eliberarea marcajelor se face de către unitateaspecializată pentru tipărirea acestora, desemnată deautoritatea competentă, potrivit prevederilor din normelemetodologice.(5) Contravaloarea marcajelor se asigură de la bugetulde stat, din valoarea accizelor aferente produseloraccizabile supuse marcării, conform prevederilor dinnormele metodologice.
Norme metodologice:117.1. (1) Persoana care intenționează să obțină autorizațiede importator depune la autoritatea vamală centrală o cerereconform modelului prezentat în anexa nr. 55, însoțită deurmătoarele documente:a) certificatul constatator eliberat de oficiul registruluicomerțului, din care să rezulte: capitalul social, asociații, obiectul

de activitate, administratorii, punctele de lucru în care urmeazăsă-și desfășoare activitatea, precum și o copie de pe certificatulde înmatriculare sau certificatul de înregistrare, după caz;b) cazierele judiciare ale administratorilor și directorilorexecutivi, eliberate de instituțiile abilitate din România;c) contractele încheiate direct între importator și producătorulextern sau reprezentantul acestuia. În cazul în care contractuleste încheiat cu un reprezentant al producătorului extern, se vaprezenta o declarație a producătorului extern care să atesterelația contractuală dintre acesta și furnizorul extern aldeținătorului de autorizație de importator;d) scrisoare de bonitate bancară;e) certificatul de atestare fiscală;f) cazierul fiscal.(2) Comisia aprobă eliberarea autorizației de importator dacăsunt îndeplinite următoarele condiții:a) au fost prezentate documentele prevăzute la alin. (1);b) solicitantul nu are înscrise date în cazierul fiscal;c) administratorul solicitantului nu are înscrise date încazierul judiciar.(3) În vederea eliberării autorizațiilor de importator,autoritatea vamală centrală solicită avizul autorității vamaleteritoriale.(4) Orice importator are obligația de a constitui o garanțiecorespunzătoare unei cote de 6% din accizele estimate aferenteproduselor ce urmează a fi importate pe parcursul unui an.Garanția poate fi sub formă de depozit în numerar și/sau degaranții personale, cu respectarea prevederilor pct. 108.(5) Autorizația de importator se eliberează de Comisie întermen de 60 de zile de la data depunerii documentațieicomplete.117.2. (1) Pentru fiecare solicitare de marcaje, antrepozitarulautorizat pentru producție sau depozitare, destinatarulînregistrat și importatorul autorizat depun nota de comandă laautoritățile vamale teritoriale.(2) Modelul notei de comandă este prevăzut în anexa nr. 56.(3) În cazul antrepozitarului autorizat, al destinataruluiînregistrat și al importatorului autorizat, fiecare notă de comandăse aprobă — total sau parțial — de către autoritatea vamalăteritorială, în funcție de:a) datele din situația lunară privind evidența achiziționării,utilizării și returnării marcajelor, prezentată de solicitant laautoritatea vamală competentă cu aprobarea notelor decomandă de marcaje, potrivit alin. (9);b) livrările de produse accizabile marcate, efectuate înultimele 6 luni față de data solicitării unei noi note de comandă.(4) În situația în care în decursul unei luni se solicită ocantitate de marcaje mai mare decât media lunară a livrărilordin ultimele 6 luni, se va depune un memoriu justificativ în carevor fi explicate motivele care au generat necesitățilesuplimentare.(5) Notele de comandă se întocmesc de către solicitant în3 exemplare.(6) Notele de comandă se aprobă în termen de 7 zilelucrătoare de la data înregistrării la autoritatea vamală teritorială.După aprobare, cele 3 exemplare ale notelor de comandă auurmătoarele destinații: primul exemplar se păstrează de cătresolicitant, al doilea exemplar se transmite Companiei Naționale«Imprimeria Națională» — S.A. și al treilea exemplar sepăstrează de către autoritatea vamală teritorială care aprobănotele de comandă.(7) Operatorii economici cu drept de marcare au obligațiautilizării marcajelor aprobate prin notele de comandă în termende 6 luni consecutive de la eliberarea acestora de cătreCompania Națională «Imprimeria Națională» — S.A. Dupăexpirarea acestui termen marcajele neutilizate vor fi restituiteCompaniei Naționale «Imprimeria Națională» — S.A., în
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vederea distrugerii, operațiune care se va desfășura subsupraveghere fiscală, pe cheltuiala operatorului economic cudrept de marcare.(8) În sensul prevederilor alin. (7), prin utilizarea marcajelorse înțelege aplicarea efectivă a acestora pe ambalajulprodusului accizabil. În cazul produselor accizabile marcateprovenite din achiziții intracomunitare sau din import, dovadamarcajelor utilizate este reprezentată de o scrisoare deconfirmare din partea producătorului transmisă operatoruluieconomic cu drept de marcare, care va fi anexată semestrial lasituația privind evidența marcajelor achiziționate, utilizate șireturnate, fără ca termenul de restituire a marcajelor neutilizatesă depășească 12 luni consecutive.(9) Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați șiimportatorii autorizați de produse supuse marcării sunt obligațisă prezinte lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni,autorității vamale teritoriale situația privind marcajele utilizate înluna anterioară celei în care se face raportarea, potrivitmodelului prevăzut în anexa nr. 57. În cazul banderolelor,această situație se va întocmi pe fiecare tip de banderolă,potrivit dimensiunilor și caracteristicilor inscripționate peacestea.(10) Procentul maxim admis de marcaje distruse în procesulde producție și care nu pot fi recuperate pentru a fi evidențiateeste de 0,5% din numărul marcajelor utilizate.(11) Pentru cantitatea de marcaje distruse în procesul deproducție peste limita maximă admisă prevăzută la alin. (10), sedatorează accizele aferente cantităților de produse care ar fiputut fi marcate.(12) În situația prevăzută la alin. (11), acciza devine exigibilăîn ultima zi a lunii în care s-a înregistrat distrugerea, iar termenulde plată al acesteia este până la data de 25 inclusiv a luniiimediat următoare.(13) Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați șiimportatorii autorizați de produse supuse marcării vor ține oevidență distinctă a marcajelor distruse, precum și a celordeteriorate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 58.(14) Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfârșitul fiecăreizile pe un formular special, destinat acestui lucru, potrivitmodelului prevăzut în anexa nr. 59.(15) Semestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii următoaresemestrului, marcajele deteriorate evidențiate în anexa nr. 59vor fi distruse de către antrepozitarul autorizat, destinatarulînregistrat sau importatorul autorizat, pe cheltuiala acestora, încondițiile prevăzute de legislația în domeniu, obligatoriu subsupraveghere fiscală.(16) În cazul marcajelor pierdute sau sustrase, antrepozitariiautorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați auobligația ca, în termen de 15 zile de la înregistrarea declarației,procesului-verbal de constatare sau a sesizării scrise apersoanei care a constatat dispariția marcajelor, să anunțeautoritatea vamală teritorială în vederea stabilirii obligației deplată privind accizele.(17) În situația depășirii termenului prevăzut la alin. (16),acciza devine exigibilă în ziua imediat următoare depășiriitermenului și se va plăti în 3 zile lucrătoare de la data depășiriitermenului respectiv.(18) În cadrul antrepozitului de producție este permisăoperațiunea de distrugere a marcajelor achiziționate de cliențiprin autoritățile competente din țările lor de rezidență, atuncicând se impune această operațiune și dacă este admisă deacele autorități. Cu cel mult 7 zile înainte de desfășurareaoperațiunii de distrugere a marcajelor, antrepozitul fiscal vaînștiința autoritatea vamală teritorială în vederea desemnării decătre această autoritate a unui reprezentant care să asiguresupravegherea fiscală și semnarea procesului verbal întocmitdupă încheierea operațiunii respective.

117.3. (1) După aprobarea notelor de comandă de marcajede către autoritatea vamală teritorială, exemplarul 2 al notei decomandă se va transmite de către operatorul economic cu dreptde marcare către Compania Națională «Imprimeria Națională»—S.A. și va fi însoțit de dovada achitării contravalorii marcajelorcomandate în contul acestei companii.(2) Eliberarea marcajelor se face de către CompaniaNațională «Imprimeria Națională» — S.A.(3) În cazul importatorilor autorizați, eliberarea marcajelor seface sub supraveghere vamală.(4) Marcajele se realizează de către Compania Națională«Imprimeria Națională» — S.A. prin emisiuni identificateprintr-un cod și o serie de emisiune aprobate de către direcțiaspecializată cu atribuții de control din cadrul Agenției Naționalede Administrare Fiscală.(5) Termenul de executare a comenzilor de către CompaniaNațională «Imprimeria Națională» — S.A. este de 15 zilelucrătoare de la data primirii și înregistrării notelor de comandăaprobate de autoritatea vamală teritorială.(6) Până la eliberarea marcajelor către beneficiari, acestea sedepozitează la Compania Națională «Imprimeria Națională» —S.A. în condiții de deplină securitate.(7) Contravaloarea marcajelor se asigură de la bugetul destat din valoarea accizelor aferente produselor accizabilesupuse marcării, astfel:a) antrepozitarii autorizați, lunar, din suma ce urmează a sevira bugetului de stat cu titlu de accize, determinată potrivitprevederilor pct. 71 alin. (5),  vor deduce numai contravaloareamarcajelor aferente cantităților de produse efectiv eliberatepentru consum. Contravaloarea marcajelor ce urmează a sededuce din accize se determină pe baza prețurilor fără TVA;b) destinatarul înregistrat, din suma ce urmează a se virabugetului de stat cu titlu de accize, determinată potrivitprevederilor pct. 71 alin. (5), va deduce numai contravaloareamarcajelor aferente cantităților de produse efectiv recepționate.Contravaloarea marcajelor ce urmează a se deduce din accizese determină pe baza prețurilor fără TVA;c) importatorul autorizat, cu ocazia fiecărei operațiuni deimport de produse marcate, din suma ce urmează a se virabugetului de stat cu titlu de accize, determinată potrivitprevederilor pct. 71 alin. (5), va deduce numai contravaloareamarcajelor aferente cantităților de produse efectiv importate.Contravaloarea marcajelor ce urmează a se deduce din accizese determină pe baza prețurilor fără TVA.
Codul fiscal:

SECȚIUNEA a 15-a
Alte obligații pentru operatorii economici cu produse accizabile

Confiscarea tutunului prelucratArt. 20665. — (1) Prin derogare de la prevederile legale înmaterie în vigoare care reglementează modul și condițiilede valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate,potrivit legii, în proprietatea privată a statului, tutunurileprelucrate confiscate ori intrate, potrivit legii, înproprietatea privată a statului se predau de către organulcare a dispus confiscarea, pentru distrugere,antrepozitarilor autorizați pentru tutun prelucrat,destinatarilor înregistrați, expeditorilor înregistrați sauimportatorilor autorizați de astfel de produse, după cumurmează:a) sortimentele care se regăsesc în nomenclatorul deproduse al antrepozitarilor autorizați, al destinatarilorînregistrați, al expeditorilor înregistrați sau al importatorilorautorizați se predau în totalitate acestora;
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b) sortimentele care nu se regăsesc în nomenclatoareleprevăzute la lit. a) se predau în custodie de către organelecare au procedat la confiscare antrepozitarilor autorizațipentru producția de tutun prelucrat a căror cotă de piațăreprezintă peste 5%.(2) Repartizarea fiecărui lot de tutun prelucrat confiscat,preluarea tutunului prelucrat de către antrepozitariiautorizați, destinatarii înregistrați, expeditorii înregistrați șiimportatorii autorizați, precum și procedura de distrugerese efectuează conform prevederilor din normelemetodologice.(3) Fiecare antrepozitar autorizat, destinatar înregistrat,expeditor înregistrat și importator autorizat are obligația săasigure pe cheltuiala proprie preluarea în custodie,transportul și depozitarea cantităților de produse din lotulconfiscat care i-a fost repartizat.
Norme metodologice:118. (1) Repartizarea fiecărui lot de produse de tutunprelucrat confiscat — altele decât cele din nomenclatoareleoperatorilor economici cu drept de marcare —, cătreantrepozitarii autorizați se face proporțional cu cota de piațădeținută.(2) Trimestrial, situația privind cotele de piață se comunicăde către autoritatea fiscală centrală — prin direcția cu atribuții înelaborarea legislației în domeniul accizelor —, autorității vamalecentrale, direcțiilor cu atribuții de control din subordinea AgențieiNaționale de Administrare Fiscală și Ministerului Administrației șiInternelor.(3) După repartizarea cantităților de produse de tutunprelucrat prevăzută la alin. (1), organele care au procedat laconfiscare vor înștiința antrepozitarii autorizați despre cantitățilece urmează a fi preluate de către aceștia. Această înștiințare vacuprinde informații cu privire la: denumirea produsului de tutunprelucrat, cantitatea, data și locul confiscării, precum și locul deunde se vor prelua produsele.(4) În toate situațiile prevăzute la art. 20665 alin. (1) din Codulfiscal, predarea cantităților de produse din tutun prelucratconfiscate se face pe baza unui proces-verbal de predare-primire, ce va fi semnat atât de reprezentanții organului care aprocedat la confiscarea produselor, cât și de reprezentanțiioperatorilor economici cu drept de marcare, care le preiau.(5) Distrugerea produselor din tutun prelucrat se va efectuaprin metode specifice, care să asigure denaturarea acestora,dincolo de orice posibilitate de reconstituire, sortare, pliere sauorice altă modalitate de recuperare a materiilor prime ce intră încomponența acestor produse. Distrugerea va avea loc, în bazaaprobării date de autoritatea vamală centrală, la cerereaoperatorului economic cu drept de marcare, în prezența uneicomisii de distrugere constituite special în acest scop. Dinaceastă comisie vor face parte un reprezentant al organelor depoliție și un reprezentant desemnat de autoritatea vamalăcentrală.(6) Nepreluarea cantităților de produse din tutun prelucrat decătre operatorii economici cu drept de marcare potrivitprevederilor alin. (3), în termen de 30 de zile de la dataînștiințării, atrage suspendarea autorizației care asigură dreptulde marcare până la încadrarea în prevederile legale.
Codul fiscal:Întârzieri la plata accizelorArt. 20667. — Întârzierea la plata accizelor cu mai mult de5 zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizațieideținute de operatorul economic plătitor de accize până laplata sumelor restante.
Norme metodologice:119. (1) Autoritatea fiscală teritorială are obligația de acomunica autorității vamale teritoriale în fiecare lună până ladata de 5 inclusiv situația cu privire la operatorii economici

plătitori de accize care înregistrează întârzierea la plataaccizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal.(2) Măsura suspendării autorizației deținute de operatoruleconomic plătitor de accize se va dispune de către autoritateavamală teritorială.
Codul fiscal:Condiții de distribuție și comercializareArt. 20669. — (1) Comercializarea pe piața națională aalcoolului sanitar în vrac este interzisă.(2) Operatorii economici care doresc să distribuie și săcomercializeze angro băuturi alcoolice și tutun prelucratsunt obligați să se înregistreze la autoritatea competentăprevăzută în normele metodologice și să îndeplineascăurmătoarele condiții:a) să dețină spații de depozitare corespunzătoare, înproprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlulegal;b) să aibă înscrise în obiectul de activitate potrivitClasificării activităților din economia națională — CAEN,aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cumodificările ulterioare, activitatea de comercializare șidistribuție angro a băuturilor alcoolice sau activitatea decomercializare și distribuție angro a produselor din tutun;c) să se doteze cu mijloacele necesare depistăriimarcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializăriide produse supuse marcării potrivit prezentului capitol.(3) Băuturile alcoolice livrate de operatorii economiciproducători către operatorii economici distribuitori saucomercianți angro vor fi însoțite și de o copie a certificatuluide marcă al producătorului, din care să rezulte că marca îiaparține.(4) Operatorii economici care intenționează săcomercializeze în sistem angro produse energetice —benzine, motorine, petrol lampant și gaz petrolier lichefiat —,sunt obligați să se înregistreze la autoritatea competentăconform procedurii și cu îndeplinirea condițiilor stabilite prinordin al președintelui Agenției Naționale de AdministrareFiscală.(5) Nu intră sub incidența alin. (2) și (4) antrepozitariiautorizați pentru locurile autorizate ca antrepozite fiscale șioperatorii înregistrați/destinatari înregistrați.(6) Operatorii economici care intenționează săcomercializeze în sistem en détail produse energetice —benzine, motorine, petrol lampant și gaz petrolier lichefiat —,sunt obligați să se înregistreze la autoritatea fiscală teritorială,conform procedurii și cu îndeplinirea condițiilor ce vor fistabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale deAdministrare Fiscală.(7) Desfășurarea activității de comercializare de cătreoperatorii economici prevăzuți la alin. (4) și (6), care nurespectă obligațiile menționate la alin. (4) și (6), constituiecontravenție și se sancționează potrivit prevederilorCodului de procedură fiscală.(8) Operatorii economici distribuitori și comercianțiiangro sau en detail de băuturi alcoolice, tutun prelucrat șiproduse energetice răspund pentru proveniența nelegală aproduselor deținute.(9) Toate reziduurile de produse energetice rezultate dinexploatare, în alte locații decât antrepozitele fiscale, pot ficedate sau vândute pentru prelucrare în vederea obțineriide produse accizabile numai către un antrepozit fiscal deproducție ori pot fi supuse operațiilor de ecologizare, încondițiile prevăzute de normele metodologice.
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(10) În cazul comercializării și transportului de tutun brutși tutun parțial prelucrat trebuie îndeplinite următoarelecerințe:a) operatorii economici care doresc să comercializezetutun brut sau tutun parțial prelucrat pot desfășura aceastăactivitate numai în baza unei autorizații eliberate în acestscop de către autoritatea competentă teritorială;b) tutunul brut sau tutunul parțial prelucrat poate ficomercializat către un operator economic din România doardacă acesta deține autorizația prevăzută la lit. a) sau cătreun antrepozitar autorizat din domeniul tutunului prelucrat;c) orice deplasare de tutun brut sau de tutun parțialprelucrat pe teritoriul României trebuie să fie însoțită de undocument comercial, în care va fi înscris numărulautorizației operatorului economic expeditor.(11) Atunci când nu se respectă una din prevederilealin. (10), intervine exigibilitatea accizelor, suma de platăfiind determinată pe baza accizei datorate pentru altetutunuri de fumat.(12) Procedura de eliberare a autorizației prevăzută laalin. (10) lit. a) se stabilește prin ordin al președinteluiAgenției Naționale de Administrare Fiscală.
Norme metodologice:120.120.1. (1) Operatorii economici care distribuie șicomercializează în sistem angro băuturi alcoolice și tutunprelucrat sunt obligați să se înregistreze la autoritatea vamalăteritorială potrivit procedurii stabilite prin ordin al președinteluiAgenției Naționale de Administrare Fiscală.(2) Intră sub incidența prevederilor art. 20669 alin. (3) dinCodul fiscal toate băuturile alcoolice, respectiv: bere, vinuri,băuturi fermentate — altele decât bere și vinuri —, produseintermediare, băuturi alcoolice din grupa alcoolului etilic. Pentrubăuturile alcoolice realizate de către operatorii economiciproducători care dețin certificat de marcă sau adeverințăeliberată de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, livrările vorfi însoțite de o copie a acestor documente.(3) Pentru realizarea băuturilor alcoolice sub licență, se vaobține în prealabil avizul Comisiei. Activitatea desfășurată fărăacest aviz se consideră a fi activitate în afara antrepozituluifiscal. Livrările vor fi însoțite de un document legal din care sărezulte dreptul producătorului de a utiliza marca în cursul durateide protecție a mărcii. Documentul legal poate fi contract delicență, cesiune, consimțământ scris din partea titularului mărciisau declarația producătorului înregistrat în România din care sărezulte că acesta fabrică sortimentele respective, concretnominalizate în declarație, în baza contractelor de licență.(4) Pentru vinurile realizate de operatorii economiciproducători, livrările vor fi însoțite de o copie a buletinului deanaliză fizico-chimică și caracteristici organoleptice, eliberat delaboratoare autorizate.120.2. (1) Toate reziduurile de produse energetice rezultatedin exploatare — scurgeri, spălări, curățări, decantări, degradatecalitativ — în alte locații decât antrepozitele fiscale de producțiepot fi vândute sau cedate pentru prelucrare în vederea obțineriide produse accizabile de natura celor prevăzute la alin. (2) alart. 20616 către un antrepozit fiscal de producție. Vânzarea saucedarea poate avea loc numai pe bază de factură sau aviz deînsoțire, vizate de reprezentantul autorității vamale teritoriale îna cărui rază își desfășoară activitatea antrepozitul fiscal.Colectarea reziduurilor de produse energetice poate fi efectuatăde antrepozitul fiscal de producție produse energetice sau decătre operatorii economici autorizați pentru operațiuni deecologizare.(2) Colectarea uleiurilor uzate provenite de la motoare decombustie, transmisii la motoare, turbine, compresoare etc. seface de către operatorii economici autorizați în acest sens.Atunci când uleiurile uzate colectate sunt utilizate pentru

încălzire, acestea intră sub incidența accizelor în conformitate cuprevederile alin. (6) al art. 20616 din Codul fiscal.(3) În cazul reziduurilor de produse energetice care nu suntsupuse operațiunilor de prelucrare sau de ecologizare, acesteapot fi predate sub supraveghere fiscală, în vederea distrugerii, încondițiile prevăzute de legislația în domeniu.120.3. (1) În cazul tutunului brut și al tutunului parțialprelucrat, autorizațiile pentru comercializarea acestor produsese eliberează operatorilor economici de autoritatea vamalăteritorială.(2) Intră sub incidența autorizării inclusiv comercializareatutunului brut și a tutunului parțial prelucrat realizată deoperatorii economici din România către alte state membre saula export.(3) Nu intră sub incidența deținerii autorizațiilor decomercializare prevăzute la alin. (1) antrepozitele fiscaleautorizate pentru producția de tutun prelucrat.”11. (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2010 anexele nr. 3și 4 la Normele metodologice de aplicare a titlului VII dinLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prinHotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările șicompletările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cuanexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.(2) După anexa nr. 30 la Normele metodologice deaplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codulfiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cumodificările și completările ulterioare, se introduc douăzeciși nouă de noi anexe, anexele nr. 31—59, având cuprinsulprevăzut în anexele nr. 3—31 la prezenta hotărâre.12. Operatorii economici care au dreptul de marcare abăuturilor alcoolice care la data de 1 ianuarie 2010 dețin stocuride banderole pe care este inscripționat indicele de aplicare aacestora, respectiv în formă de «U» sau «L», pot utilizabanderolele până la epuizarea stocurilor, dar nu mai târziu dedata de 30 iunie 2010 inclusiv.13. În cazul antrepozitarilor autorizați până la data de 1 aprilie2010, care îndeplinesc cerințele prevăzute la pct. 108 al pct. 10din prezenta hotărâre, aceștia pot beneficia, la cerere, destabilirea garanției potrivit prevederilor aceluiași pct. 108.Cererea va fi însoțită de informațiile prevăzute la alin. (14) alpct. 108 și se va depune la autoritatea vamală teritorială.Această autoritate va analiza cererea antrepozitarului autorizatși în termen de 30 de zile va transmite Comisiei cererea însoțităde informațiile prezentate de antrepozitar, precum și un referatcu privire la oportunitatea stabilirii garanției în noile condiții.Comisia va notifica antrepozitarului autorizat decizia cu privire lanoul nivel al garanției, în termen de 30 de zile de la datadocumentației transmise de autoritatea vamală teritorială.Decizia Comisiei va fi adusă și la cunoștința autorității vamaleteritoriale.14. Operatorii economici care dețin autorizații de operator
înregistrat valabile, care urmează să efectueze achizițiiintracomunitare de produse accizabile în regim suspensiv deaccize după data de 1 aprilie 2010, au obligația de a solicita înscris secretariatului Comisiei preschimbarea autorizațiilorrespective cu autorizații de destinatar înregistrat, înainte deefectuarea achizițiilor respective, dar nu mai târziu de1 septembrie 2010 inclusiv. Nerespectarea obligației de asolicita preschimbarea autorizațiilor de operator înregistrat întermenele prevăzute atrage revocarea acestora. Preschimbareaautorizațiilor de operator înregistrat se realizează desecretariatul Comisiei în termen de maximum 30 de zile de ladata solicitării operatorului economic.Art. II. — (1) Prevederile art. I lit. E se aplică începând cudata de 1 ianuarie 2010.(2) Prevederile pct. 1—9 și 12 de la lit. F a art. I se aplicăîncepând cu data de 1 ianuarie 2010.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 927/31.XII.2009134



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 927/31.XII.2009 135
(3) Prevederile pct. 10, 13 și 14 de la lit. F a art. I se aplicăîncepând cu data de 1 aprilie 2010.(4) Începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederilepct. 1—51.3, pct. 7—30 și pct. 37 din Normele metodologice deaplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,precum și prevederile pct. 1—73 din Normele metodologice deaplicare a titlului VIII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificărileși completările ulterioare.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), până la31 decembrie 2010, prevederile pct. 13—15 din Normelemetodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aplică
în cazul deplasărilor de produse accizabile în regim suspensiv
de accize către statele membre care nu au adoptat sistemul
informatizat.
(6) Prin excepție de la prevederile alin. (4), prevederile

pct. 13—15 din Normele metodologice de aplicare a titlului VII
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările
ulterioare, se aplică în cazul deplasărilor de produse accizabile
în regim suspensiv de accize inițiate înainte de 1 aprilie 2010.

PRIM-MINISTRUEMIL BOC
Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuȘeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan Mănoiu
București, 29 decembrie 2009.Nr. 1.620.

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare 

a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
S I T U A Ț I A  livrărilor de țigarete în luna ........... anul ......................

Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producție/antrepozitarului autorizat pentru depozitare/operatorului înregistrat/destinatarului înregistrat importatorului autorizat.............................................................................................................Sediul:Județul .................... Sectorul ............ Localitatea .............................. Str. ...........................................................................Nr. ..... Bl. ..... Sc. ..... Et. ..... Ap. ..... Codul poștal .................... Telefon/fax ................................................Cod de accize .........................................................................Cod identificare fiscală .......................................................

*) Se va înscrie cursul de schimb lei/euro utilizat pentru calculul accizelor datorate.

Nr. crt. Denumirea sortimentului
Prețul maxim de vânzare cu amănuntul declarat

Cantitate livrată (mii buc.) Acciza (lei) Acciza (euro) Cursul de schimblei/euro*)

0 1 2 3 4 5 6

TOTAL

Certificată de conducerea antrepozitarului autorizat/operatorului înregistrat/destinatarului înregistrat/importatorului autorizat
Numele și prenumele ......................................
Semnătura și ștampila ..................................

Data .................................
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ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

Denumirea antrepozitarului autorizat/operatorului înregistrat/destinatarului înregistrat/importatorului autorizat..................................................................................................................................Numărul de înmatriculare în registrul comerțului/anul .............................................Județul ......................................... Sectorul ..................................Localitatea ....................................................................................Str. ............................................................ Nr. ........ Bl. ...............Sc. .......... Et. ....... Ap. ........ Cod poștal ......................................Codul de identificare fiscală   .......................................................Codul de accize ............................................................................
D E C L A R A Ț I Eprivind prețurile maxime de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete

Începând cu data de .................. prețurile maxime de vânzare cu amănuntul, practicate pe sortimente, vor fi următoarele:

Director general,

Numele și prenumele ......................................
Semnătura și ștampila ....................................

Director economic,

Numele și prenumele ......................................
Semnătura și ștampila ....................................

Nr. crt. Denumirea sortimentului Numărul țigaretelor/pachet
Prețul maxim de vânzare cu amănuntul(lei/pachet)

0 1 2 3
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ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 31 la Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

D E C L A R A Ț I E
pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu

Nr. înregistrare......................... Data.VV.........V...

*) Se vor anexa și copiile documentelor cu privire la deținerea instalațiilor pentru producție de țuică și rachiuri din fructe. 

Cunoscând dispozițiile art. 292 privind falsul în declarații din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular sunt
corecte și complete.

1. Numele și prenumele persoanei fizice

2. Adresa
Județul ................................... Sectorul ..............................Localitatea .........................................................................Str. ........................................................ Nr. ........ Bl. ........Sc. ....... Et. ........ Ap. ........ Cod poștal ..............................

3. Telefon
4. Codul numeric personal
5. Descrierea activității ce urmează a se desfășura Producție□               □             □            □          □Bere        Vinuri     Băuturi    Țuică   Rachiuri fermentate,              altele decât bere și vinuri
6. Menționați cantitatea (în litri) obținută în  anul anterior:    6.1. — bere    6.2. — vinuri    6.3. — băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri
7. Menționați instalațiile de producție deținute pentru producție de țuică și rachiuri din fructe*):    7.1. — țuică    7.2. — rachiuri din fructe    7.3. — alte rachiuri
8. Menționați cantitatea obținută în anul anterior în litri șiconcentrația alcoolică:     8.1. — țuică    8.2. — rachiuri din fructe    8.3. — alte rachiuri

Numele și prenumele ................................
Semnătura ....................................... Data ............
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ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 32 la Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal

Nr. înregistrare......................... Data.VV.........V...

C E R E R E
privind înregistrarea operatorului economic autorizat pentru producție/achiziții intracomunitare/import/furnizare de:

cărbune/lignit/cocs/gaz natural/energie electrică

Cunoscând dispozițiile art. 292 privind falsul în declarații din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular suntcorecte și complete.

1. Numele operatorului economic 

2. Adresa
Județul ..................................... Sectorul .............................. Localitatea ............................................................................Str. ........................................................ Nr. ........ Bl. ...........Sc. ....... Et. ........ Ap. ........ Cod poștal ................................

3. Telefon
4. Fax
5. Adresa de e-mail
6. Codul de identificare fiscală
7. Numele și numărul de telefon ale reprezentantului legal sau ale altei persoane de contact

8. Descrierea activității economice desfășurate în România

□                   □                    □                          □ Furnizare       Extracție       Producție              Furnizaregaz natural      cărbune           cocs               energie electricăși lignit□                                                  □Achiziție intracomunitară           Import cărbune/cărbune/cocs/lignit                      cocs/lignit
9. Anexați copia legalizată a autorizației eliberate de autoritatea de reglementare în domeniu.
10. Anexați confirmarea autorității fiscale cu privire la calitatea de plătitor de accize.

Numele și prenumele solicitantului sau ale reprezentantului
furnizorului extern ........................................................ 
Semnătura și ștampila ............................................... Data ......................
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1) Codul NC va fi completat în mod obligatoriu la nivel de 8 cifre.
2) Prin cantitatea estimată pentru un an se înțelege cantitatea necesară pentru 12 luni consecutive, iar prin cantitatea estimată pentru 3 ani se înțelege

cantitatea necesară pentru 36 de luni consecutive.
3) Rubrica „Tip autorizație” se va completa cu toate tipurile de autorizații emise anterior sau în derulare.

ANEXA Nr. 5 
(Anexa nr. 33 la Normele metodologice de aplicare 

a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
C E R E R Eprivind acordarea autorizației de utilizator final

1. Denumirea operatorului economic
2. Adresă/Număr de identificare TVA Județul ......................... Sectorul .......... Localitatea ............................ Str. .................................................. Bl. ........ Sc. ........ Et. .........Ap. ........ Cod poștal ...................... Număr de identificare TVA.................
3. Telefon
4. Fax
5. Adresa de e-mail
6. Codul unic de identificare
7. Numele, numărul de telefon, codul numeric personal ale reprezentantului legal
8. Codul CAEN și denumirea activității economice în care se utilizează produsele accizabile
9. Numele, adresa și codul fiscal ale persoanelor afiliate cu operatorul economic
10. Locul primirii produselor accizabile Județul ......................... Sectorul .......... Localitatea ..........................................Str. .................................................. Cod poștal ......................
11. Capacitatea de depozitare
12. Tipul de produse accizabile solicitate în regim de scutire directă/exceptare de la plata accizelor și cantitatea estimată

Denumirecomercială Cod NC1)
Cantitateaestimată2)pentru un an/3 ani

UM

Baza legală pentru carese solicităautorizarea (art. .... alin. .... pct. .... lit. .... din Codul fiscal)

Destinația produsului

Producție Consum propriu Comercializarecătre utilizator final

13. Produse ce urmează a fi obținute
Nr. crt. Tip produs Cod NC Destinația produsului obținut

Comercializare Consum propriu

14. Sunteți titularul unei alte autorizațiieliberate de autoritatea vamală competentă?    Tip autorizație3) Număr/dată Validă/invalidă

Da                    Nu
□                      □
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15. Documente de anexat:
— certificatul constatator, eliberat de oficiul registrului comerțului, din care să rezulte: capitalul social, asociații, obiectul

de activitate, administratorii, punctele de lucru în care urmează a se realiza recepția, producția și comercializarea produselor,
precum și copie de pe certificatul de înmatriculare sau certificatul de înregistrare, după caz;

— certificatul de atestare fiscală;
— cazierul fiscal al solicitantului;
— cazierul judiciar al administratorului;
— copii ale documentelor care atestă forma de deținere a utilajelor, terenurilor și clădirilor (proprietate, închiriere sau

contract de leasing);
— copii ale licențelor, autorizațiilor sau avizelor cu privire la desfășurarea activității, după caz;
— fundamentarea cantității pentru fiecare produs în parte, identificat prin codul NC, ce urmează a fi achiziționat în regim

de scutire directă/exceptare de la plata accizelor.
Cunoscând dispozițiile art. 292 privind falsul în declarații din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular,

precum și documentele anexate sunt corecte și complete.
Data ..............................................
Numele și prenumele administratorului .....................................................................
Semnătura și ștampila ................................................................

ANEXA Nr. 6
(Anexa nr. 34 la Normele metodologice de aplicare

a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

Autoritatea vamală teritorială...............................................

A U T O R I Z A Ț I E  D E  U T I L I Z AT O R  F I N A LNr.................. din data ....................
Cod utilizator final..........................

.........................................................., cu sediul în .............................., str. .............. nr. ......, bl. ....,
sc. ....., et. ....., ap. ....., cod poștal ............., județul ................, telefon/fax ...................., înregistrată la
registrul comerțului cu nr. ....................., având codul de identificare fiscală .............................., se
autorizează ca utilizator final de produse accizabile pentru punctul de lucru având cod de utilizator
............................, situat în ......................, str. ............................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......,
cod poștal ............., județul ...................., telefon/fax .................... .

Această autorizație permite achiziționarea în regim de scutire directă/exceptare de la plata accizelor,
în scopul prevăzut de Codul fiscal la art. .... alin. .... pct. .... lit. ...., a următoarelor produse:

— denumire produs, cod NC și cantitate ......................................;
— denumire produs, cod NC și cantitate ......................................;
— denumire produs, cod NC și cantitate ..................................... .
Nivelul garanției ....................
Autorizația este valabilă începând cu data de ................................ .

Conducătorul autorității vamale teritoriale,.......................................
(numele, prenumele, semnătura și ștampila)
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ANEXA Nr. 7*)
(Anexa nr. 35 la Normele metodologice de aplicare 

a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

*) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.

S I T U A Ț I E  C E N T R A L I Z AT O A R E
privind achizițiile/utilizările de produse accizabile

și livrările de produse finite rezultate
în luna ..................... anul ......................
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ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 36 la Normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

D E C L A R A Ț I E
privind producția de vinuri liniștite realizată și comercializată în calitate 

de mic producător
semestrul ...... anul ......................

Nr. înregistrare ......................... Data .........................................

Cunoscând dispozițiile art. 292 privind falsul în declarații din Codul penal, declar că datele înscriseîn acest formular sunt corecte și complete:

Numele și prenumele: .............................
................................................................. Data ..................................Semnătura declarantului

1. Numele persoanei juridice/persoanei fiziceautorizate
2. Adresa Județul ....................................... Sectorul .........Localitatea .............................................................Str. ..................................................... Nr. ..........Bl. ............. Sc. .............. Et. ........... Ap. ..........Cod poștal ..............................................................
3. Telefon

4. Codul de identificare fiscală/Codul numericpersonal
5. Cantitatea realizată în perioada de raportare (înlitri)
6. Cantitatea realizată cumulat de la începutulanului (în litri)
7. Cantitatea livrată în semestrul de raportare,total, din care către:    7.1. magazine specializate în vânzarea vinurilor7.2. unități de alimentație publică    7.3. antrepozite fiscale

................................................................................................................................................
8. Cantitate livrată cumulat de la începutul anuluide raportare
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ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 37 la Normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

D E C L A R A Ț I E
privind achizițiile/livrările intracomunitare de vinuri liniștite 

efectuate în calitate de mic producător
semestrul ...... anul ..................

Nr. înregistrare......................... Data...............................

Cunoscând dispozițiile art. 292 privind falsul în declarații din Codul penal, declar că datele înscrise
în acest formular sunt corecte și complete:

Numele și prenumele: .............................

................................................................. Data ..................................
Semnătura declarantului

1. Numele persoanei juridice/persoanei fiziceautorizate
2. Adresa Județul ...................................... Sectorul ..........Localitatea ..............................................................Str. .................................................... Nr. ..........Bl. ..............   Sc. ........... Et. ............ Ap. ........Cod poștal .............................................................
3. Telefon
4. Codul de identificare fiscală/Codul numeric personal
5. Cantitatea achiziționată în perioada de raportare(în litri), total:    din care:    din ..... (statul membru)...

.............................................................................................
6. Cantitatea achiziționată cumulată de laînceputul anului (în litri)
7. Cantitatea livrată în semestrul de raportare,total, din care către:    ..... (statul membru)...

..........................................................................................
8. Cantitate livrată cumulat de la începutul anuluide raportare
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ANEXA Nr. 10*)

(Anexa nr. 38 la Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

*) Anexa nr. 10 este reprodusă în facsimil.

C E R E R E
pentru acordarea autorizației de antrepozit fiscal
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ANEXA Nr. 11*)

(Anexa nr. 39 la Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

*) Anexa nr. 11 este reprodusă în facsimil.
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ANEXA Nr. 12.1*)

(Anexa nr. 40.1 la Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

*) Anexa nr. 12.1 este reprodusă în facsimil.
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ANEXA Nr. 12.2*)

(Anexa nr. 40.2 la Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

*) Anexa nr. 12.2 este reprodusă în facsimil.
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ANEXA Nr. 13*)

(Anexa nr. 41 la Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

R A P O R T  D E  P R I M I R E

*) Anexa nr. 13 este reprodusă în facsimil.
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ANEXA Nr. 14*)

(Anexa nr. 42 la Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

R A P O R T  D E  E X P O R T

*) Anexa nr. 14 este reprodusă în facsimil.



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 927/31.XII.2009
153

ANEXA Nr. 15
(Anexa nr. 43 la Normele metodologice de aplicare

 a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)Denumirea operatorului economic...................................................................................................................
Sediul:Județul ..................... Sectorul ...... Localitatea .........................................Str. ............................................. Nr. .... Bl. ......... Sc. ....... Et. ....... Ap. ...Cod poștal ......................... Telefon/Fax ...................................................Cod de identificare fiscală .........................................................................

CERERE
de restituire a accizelor în luna ................. anul ..........

Nr.crt.
Număruldocumentului de însoțire

Indicativul statuluimembru dedestinație

Denumireadestinatarului și codul de identificarefiscală

Descrierea produselor expediate
Data recepțieiproduselor Cantitatearecepționată

Datele privind plata accizelor în statul membru de destinație
Suma de restituit

Codul NC al produsului Cantitatea*) Nivelul accizei**) Data plății Numărul șidocumentul careatestă plata

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TOTAL

*) Pentru produsele energetice volumul va fi măsurat la temperatura de 15°C; pentru alcool și băuturi alcoolice volumul se stabilește la 20°C; în cazul țigaretelor se va menționa pe un rând numărul de
pachete de țigarete și pe următorul valoarea acestora în lei, cu un singur număr de ordine și fără a repeta datele comune.

**) Se va consemna nivelul efectiv suportat. În cazul în care acesta este imposibil de stabilit, se va aplica nivelul accizelor în vigoare în ultimele 3 luni anterioare datei la care s-a realizat plata în statul
membru de destinație.

Numele și prenumele ........................................
.........................................................

(semnătura și ștampila)
Data VVVVVVVV



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 927/31.XII.2009154
ANEXA Nr. 16

(Anexa nr. 44 la Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

DOCUMENT DE ÎNSOȚIREpentru circulația intracomunitară a produselor accizabile deja eliberate pentru consum

— față —
1

Exe
mp

lar 
pen

tru 
exp

edi
tor

1

1. Expeditor                    Nr. de TVA(Nume și adresa)    

4. Primitor                       Nr. de TVA(Nume și adresa)     
5. Transportator/mijloace de transport

7. Locul livrării
8. Mărci și număr de identificare, nr. și tipulambalajelor, descrierea bunurilor

14. Certificate (pentru unele vinuri și băuturi spirtoase, — mici fabrici de bere, mici distilerii

A. Mențiuni privind verificarea. Se completeazăde autoritatea competentă.    

Continuarea pe verso (exemplarele 2 și 3)

15. Căsuțele 1—13 corect completate    Restituirea exemplarului 3    

solicitată                                                          Da   � Nu   � (*)
Societatea semnatară și numărul de telefon
Numele semnatarului
Locul și data
Semnătura

2. Număr de referință al operațiunii

3. Autoritatea competentă a statului de destinație (Nume și adresa)

6. Numărul de referință și data declarației

9.Codul produsului (Codul NC)
10. Cantitate 11. Greutatea brută (kg)

12. Greutatea netă (kg)
13. Prețul de facturare/valoarea comercială

(*) Bifați căsuța corespunzătoare.
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I N S T R U C Ț I U N I  D E  C O M P L E TA R E

(versoul exemplarului 1)
circulația intracomunitară a produselor supuse accizelor care au fost eliberate în consum în statul membru de livrare
1. Observații generale1.1. Documentul de însoțire simplificat este utilizat în scopulaplicării accizelor, potrivit prevederilor art. 7 dinDirectiva 92/12/CEE din 25 februarie 19921.2. Documentul trebuie completat în mod lizibil în așa felîncât înscrisurile să nu poată fi șterse. Informațiile pot fipretipărite. Nu sunt admise ștersături sau tăieturi.1.3. Caracteristicile generale ale documentului șidimensiunile căsuțelor sunt cele prevăzute în Jurnalul Oficial alComunității Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989 pagina 3.Hârtia trebuie să fie de culoare albă pentru toate exemplareleși să aibă formatul 210 mm pe 297 mm. Este admisă o toleranțămaximă de 5 mm în minus sau 8 mm în plus în ceea ce priveștelungimea.1.4. Orice spațiu neutilizat trebuie să fie barat, astfel încât sănu se mai poată face adăugiri.1.5. Documentul de însoțire simplificat constă în 3 exemplare:— exemplarul 1 trebuie păstrat de expeditor;— exemplarul 2 însoțește produsele și este păstrat deprimitor;— exemplarul 3 însoțește produsele și trebuie să sereturneze expeditorului, cu certificarea primirii confirmată decătre persoana menționată la căsuța 4 dacă expeditorul solicităaceasta în scopul restituirii accizelor.2. RubriciCăsuța 1. Expeditor: numele și adresa complete, numărul deTVA (dacă există) al persoanei care livreazăprodusele într-un alt stat membru. Dacă există unnumăr de accize trebuie de asemenea indicat.Căsuța 2. Numărul de referință al operațiunii: numărul dereferință comunicat de persoana care livreazăprodusele și care va identifica mișcarea cuînregistrările comerciale. În mod normal, acesta vafi numărul și data facturii.Căsuța 3. Autoritatea competentă a statului de destinație:numele și adresa autorității din statul membru dedestinație, căruia i-a fost declarată anticipatexpediția.Căsuța 4. Primitor: numele și adresa complete, numărul deTVA (dacă există) al persoanei care primeșteprodusele. Dacă există un număr de accizetrebuie de asemenea indicat.Căsuța 5. Transportator/mijloc de transport: se completeazăcu „expeditor”, „primitor” sau numele și adresapersoanei responsabile cu prima expediere, dacăeste diferită de persoanele indicate în căsuța 1sau căsuța 4, se va indica de asemenea mijloculde transport.Căsuța 6. Număr de referință și data declarației:Declarația și/sau autorizația care trebuie dată de autoritateacompetentă din statul membru de destinație înainte deînceperea expediției.Căsuța 7. Locul livrării: adresa livrării dacă este diferită decea din căsuța 4.Căsuța 8. Descrierea completă a produselor, marcaje șinumere și tipul ambalajelor: marcaje și numereleexterioare ale pachetelor, de exemplu: containere;numărul pachetelor din interior, de exemplu:cartoane; și descrierea comercială a produselor.Descrierea poate continua pe o pagină separatăatașată fiecărui exemplar. O listă a ambalajelorpoate fi utilizată în acest scop.Pentru alcoolul și băuturile alcoolice, altele decât berea,trebuie să se precizeze concentrația alcoolică (procent în volumla 20 grade C).

Pentru bere, concentrația alcoolică va fi menționată fie îngrade Plato, fie procente în volum la 20 grade C, fie amândouă,potrivit solicitării statului membru de destinație și a statuluimembru de expediere.Pentru uleiuri minerale se va menționa densitatea la15 grade C.Căsuța 9. Codul produsului: codul NC.Căsuța 10. Cantitate: numărul, greutatea sau volumul, dupăcaz, în funcție de accizele din statul membru dedestinație, de exemplu:— țigarete, numărul de bucăți, exprimat în mii;— țigări și țigări de foi, greutatea netă;— alcool și băuturi alcoolice, litri la temperaturade 20 grade C cu două zecimale;— produse energetice cu excepția păcurii, litrila temperatura de 15 grade C.Căsuța 11. Greutate brută: greutatea brută a transportului.Căsuța 12. Greutate netă: se va indica greutatea fărăambalaje a produselor.Căsuța 13. Prețul facturii/valoarea comercială: suma totalăa facturii care include și acciza. În cazul în carecirculația nu are nicio legătură cu vânzarea,trebuie introdusă și valoarea comercială. În acestcaz se adaugă mențiunea „nu în scop devânzare”.Căsuța 14. Certificate: acest spațiu este rezervat pentruanumite certificate care sunt cerute numai peexemplarul 2.1. În cazul anumitor vinuri, atunci când se consideră necesar,certificatul referitor la originea și calitatea produselor, conformlegislației comunitare.2. În cazul anumitor băuturi spirtoase, certificatul referitor lalocul de producție, conform legislației comunitare.3. În cazul berii produse de micii producători independențiconform definiției din directiva specifică a Comisiei privindstructura accizelor la alcool și băuturi alcoolice, pentru care seintenționează solicitarea unei cote reduse a accizei în statulmembru de destinație, certificarea expeditorului astfel: „Prinprezenta se certifică faptul că berea a fost produsă de o micăberărie independentă cu o producție a anului anterior de ........hectolitri de bere.”4. În cazul alcoolului etilic produs de o mică distilerie,conform definiției din directiva specifică a Comisiei privindstructura accizelor la alcool și băuturi alcoolice, pentru care seintenționează solicitarea unei cote reduse a accizei în statulmembru de destinație, certificarea expeditorului astfel: „Prinprezenta se certifică faptul că produsul descris a fost fabricat deo mică distilerie cu o producție a anului anterior de ........ hectolitride alcool pur.”Căsuța 15. Societatea semnatarului etc.: documentul trebuiecompletat de către sau în numele persoaneiresponsabile pentru circulația produselor. Dacăexpeditorul solicită să i se returneze exemplarul 3cu un certificat de recepție, acesta va fimenționat.Căsuța A. Mențiuni privind verificarea: autoritățile competentetrebuie să înregistreze pe exemplarele 2 și 3controalele efectuate. Toate observațiile trebuie săfie semnate, datate și ștampilate de cătrefuncționarul responsabil.Căsuța B. Certificat de primire: trebuie să fie transmis decătre primitor și trebuie returnat expeditorului dacăacesta din urmă îl solicită expres în scopulrestituirii accizelor.



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 927/31.XII.2009156
D O C U M E N T  D E  Î N S O Ț I R E

pentru circulația intracomunitară a produselor accizabile deja eliberate pentru consum

— față —

2

Exe
mp

lar 
pen

tru 
exp

edi
tor

2

1. Expeditor                    Nr. de TVA(Nume și adresa)    

4. Primitor                       Nr. de TVA(Nume și adresa)     
5. Transportator/mijloace de transport

7. Locul livrării
8. Mărci și număr de identificare, nr. și tipulambalajelor, descrierea bunurilor

14. Certificate (pentru unele vinuri și băuturi spirtoase, — mici fabrici de bere, mici distilerii

A. Mențiuni privind verificarea. Se completeazăde autoritatea competentă.    

Continuarea pe verso (exemplarele 2 și 3)

15. Căsuțele 1—13 corect completate    Restituirea exemplarului 3    

solicitată                                                          Da   � Nu   � (*)
Societatea semnatară și numărul de telefon
Numele semnatarului
Locul și data
Semnătura

2. Număr de referință al operațiunii

3. Autoritatea competentă a statului de destinație (Nume și adresa)

6. Numărul de referință și data declarației

9.Codul produsului (Codul NC)
10. Cantitate 11. Greutatea brută (kg)

12. Greutatea netă (kg)
13. Prețul de facturare/valoarea comercială

(*) Bifați căsuța corespunzătoare.
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— verso —

B. CERTIFICAREA RECEPȚIEI

Produse recepționate de primitor

Data ................. Locul ................... Numărul de referință ....................

Accizele au fost plătite (*)/declarate pentru plată autorității competente.

Data ..................... Numărul de referință ...........................................

Alte observații ale primitorului:

Locul/Data .......................... Numele semnatarului .........................................Semnătura ......................................

(*) Tăiați mențiunea inutilă.

A. Mențiuni privind verificarea (continuare)
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D O C U M E N T  D E  Î N S O Ț I R E

pentru circulația intracomunitară a produselor accizabile deja eliberate pentru consum

— față —
3

Exe
mp

lar 
pen

tru 
exp

edi
tor

3

1. Expeditor                   Nr. de TVA(Nume și adresa)    

4. Primitor                       Nr. de TVA(Nume și adresa)     
5. Transportator/mijloace de transport

7. Locul livrării
8. Mărci și număr de identificare, nr. și tipulambalajelor, descrierea bunurilor

14. Certificate (pentru unele vinuri și băuturi spirtoase, — mici fabrici de bere, mici distilerii

A. Mențiuni privind verificarea. Se completeazăde autoritatea competentă.    

Continuarea pe verso (exemplarele 2 și 3)

15. Căsuțele 1—13 corect completate    Restituirea exemplarului 3    

solicitată                                                          Da   � Nu   � (*)
Societatea semnatară și numărul de telefon
Numele semnatarului
Locul și data
Semnătura

2. Număr de referință al operațiunii

3. Autoritatea competentă a statului de destinație (Nume și adresa)

6. Numărul de referință și data declarației

9.Codul produsului (Codul NC)
10. Cantitate 11. Greutatea brută (kg)

12. Greutatea netă (kg)
13. Prețul de facturare/valoarea comercială

(*) Bifați căsuța corespunzătoare.
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B. CERTIFICAREA RECEPȚIEI

Produse recepționate de primitor

Data ................. Locul ................... Numărul de referință ....................

Accizele au fost plătite (*)/declarate pentru plată autorității competente.

Data ..................... Numărul de referință ...........................................

Alte observații ale primitorului:

Locul/Data .......................... Numele semnatarului .........................................Semnătura ......................................

(*) Tăiați mențiunea inutilă.

A. Mențiuni privind verificarea (continuare)

— verso —
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ANEXA Nr. 17

(Anexa nr. 45 la Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

C E R E R E
privind acordarea autorizației de reprezentant fiscal

Nr. înregistrare ......................... Data ......................

1. Numele
2. Adresa Județul ............................... Sectorul .............................     Localitatea ........................Str. ....................................Nr. ........ Bl. ........ Sc. .......Et. .............. Ap. ................Cod poștal ........................
3. Telefon
4. Fax
5. Adresa de e-mail
6. Codul de identificare fiscală
7. Numele și numărul de telefon ale reprezentantului legal sau ale altei persoane de contact
8. Descrierea activităților economice desfășurate în România
9. Numele, adresa și codul fiscal ale persoanelor afiliate cu solicitantul
10. Dacă solicitantul este persoană juridică, numele, adresa și codul numeric personal ale fiecărui administrator; se vor anexa și cazierele judiciare ale administratorilor
11. Arătați dacă solicitantul (sau, în cazul în care solicitantul este persoană juridică, oricare dintre administratorii săi) a fost condamnat definitiv în ultimii 5 ani pentru infracțiunile prevăzute în legislația fiscală.

□                     □
Da                  Nu

12. Anexați actul constitutiv al societății care îi permite desfășurarea activității de reprezentant fiscal
13. Anexați copia actului de reprezentare încheiat cu vânzătorul.
14. Anexați confirmarea organului fiscal cu privire la calitatea de plătitor de accize.
15. Nivelul garanției    Anexați scrisoarea de bonitate bancară.

Cunoscând dispozițiile art. 292 privind falsul în declarații din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular sunt
corecte și complete.

Numele și prenumele...................................... 
Semnătura solicitantului...................................... 

Data ......................................
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ANEXA Nr. 19
(Anexa nr. 47 la Normele metodologice de aplicare 

a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

Denumirea destinatarului înregistrat/reprezentantului fiscal.......................................................................Cod accize/Cod identificare fiscală .....................Localitatea ...............................Județul/Sector ..................Str. ........................................................................ Nr. ......Bl. ...... Sc. ..... Et. ...... Ap. ...... Cod poștal .......................

S I T U A Ț I E  C E N T R A L I Z AT O A R Eprivind achizițiile și livrările de produse accizabile în luna ...................... anul ............

ANEXA Nr. 18
(Anexa nr. 46 la Normele metodologice de aplicare 

a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)Denumirea operatorului economic...................................................................................Sediul:
Județul ..................... Sectorul ...... Localitatea ...................................................Str. ........................................................ Nr. .... Bl. ......... Sc. ....... Et. ...... Ap. ...Cod poștal ................................. Telefon/Fax .....................................................Cod de identificare fiscală ...................................................................................

C E R E R E
de restituire a accizelor în cazul vânzării la distanță în trimestrul ....... anul ..........

*) Se va consemna nivelul efectiv suportat. În cazul în care acesta este imposibil de stabilit, se va aplica nivelul accizelor în vigoare în ultimele 3 luni
anterioare datei la care s-a realizat plata în statul membru de destinație.

Nr. crt. Statul membru de destinație Numărul de ordinecorespunzător livrării
Descrierea produselor expediate

Codul NCal produsului U.M. Cantitatea Suma solicitată a fi restituită*)
0 1 2 3 4 5 6

Numele și prenumele
...................................... 
Semnătura solicitantului
...................................... 

Data ......................................

Document Achiziție/Livrare Proveniența/Destinația(3)

Codaccizeexpeditor/Codidentificarefiscalădestinatar

Codul NCalprodusului

Stareaprodusului(vrac/îmbuteliat)    (V/Î)

Densitate la 15°C kg/l(4)

Concentrațiegradalcoolic/gradPlato   (5)

Recipienți    (5) Cantitate
Accizadatorată— mii lei —

Tip (1) Număr Tip (2) Data Capacitatenominală nr. kg litri miibucăți

(1) eDA, DI, factura; (2) Pentru achiziții se va înscrie „A”; pentru livrări se va înscrie „L”; (3) Se va înscrie indicativul țării în cazul provenienței/destinației
U.E. (RO în cazul livrărilor naționale); se va indica „EX” în cazul livrărilor în afara U.E.; (4) Se va completa numai în cazul produselor energetice; (5) Se va completa
numai în cazul alcoolului și băuturilor alcoolice.
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Numele și prenumele
...................................... 

Semnătura și ștampila operatorului
................................................. 

Data
......................................

RECAPITULAREA PERIOADEI
Codul NC al produsului Vrac/Îmbuteliat(V/Î)

Stoc la începutul lunii    U.M.
Cantitateaintrată    U.M.

Surplus peparcursul luniiU.M.
Cantitatea ieșităU.M. Pierderi    U.M. Stoc efectiv    U.M.

Diferența (+) sau (-)    U.M.

ANEXA Nr. 20.1
(Anexa nr. 48.1 la Normele metodologice de aplicare 

a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

Denumirea antrepozitului fiscal ...................................................Cod accize ....................................................................................Localitatea .......................................... Județul/Sectorul ...............Str. .......................................................................Nr. ...................Cod poștal ........................................................Domiciliul fiscal ..............................................
S I T U A Ț I Aprivind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase în luna ....................anul ..................

I. Materii prime (exprimate în tone/hectolitri alcool pur, după caz)

Tipul produsului/Cod NC Stoc inițial   (A)
Intrări (B)

Utilizat    (C) Stoc final    (D) Diferența    (E)Operații interne
U.E. ImportDin producțieproprie Alte achiziții

0 1 2 3 4 5 6 7 8

II. Livrări (exprimate în hectolitri alcool pur)

Tipulprodusului/Cod NC
Stoc inițial(A)

Cantitățiproduse(B)

Intrări (C) Ieșiri (D)
Utilizate înactivitateaproprie(E)

Stoc final(F) Diferența(G)Achizițiiinterne(RO)
Alte achiziții(UE) Import Cu accize

Fără accize
Regim suspensiv

ScutireTeritoriulnațional U.E. Export
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. (A) stocul inițial: cantitatea de materii prime existente la începutul perioadei trebuie să coincidă cu stocul final al perioadei anterioare; (B) intrări: cantitățile
de materii prime intrate trebuie să corespundă cu cele înscrise în documente de circulație corespunzătoare fiecărei proveniențe, aferente perioadei de raportare;
(C) cantitățile de materii prime utilizate pentru fabricarea alcoolului, în perioada de raportare; (D) cantitățile de materii prime existente în finalul perioadei de raportare;
(E) diferențe: cantitatea rezultată pentru fiecare materie primă, după formula următoare: stoc inițial + intrări – utilizat – stoc final E = A + B – C – D.

II. Cantitățile de alcool se exprimă în hectolitri, cu două zecimale. Datele aferente (A), (B), (C), (D) și (E) sunt corespunzătoare operațiunilor desfășurate
în perioada de raportare; diferența (G) = A + B + C – D – E – F.

Diferența = stoc inițial + (cantități produse) + intrări – ieșiri – stoc final
Data ............................. Conducătorul antrepozitului fiscal,..........................................

(semnătura și ștampila)
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ANEXA Nr. 20.2

(Anexa nr. 48.2 la Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

Denumirea antrepozitului fiscal ...................................................Cod accize ...................................................................................Localitatea ......................................... Județul/Sectorul ...............Str. .......................................................................Nr. ...................Cod poștal ........................................................Domiciliul fiscal ..............................................
S I T U A Ț I Aprivind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare în luna ....................anul ..................

I. Materii prime

Tipul
produsului/
Cod NC

Stoc inițial    
(A)

Intrări 
(B) Utilizat   

(C)
Stoc final    
(D)

Diferența   
(E)

Cantitate Concen-
trație

Operații interne U.E. Import

Cantitate Concen-
trație Cantitate Concen-

trație Cantitate Concen-
trație Cantitate Concen-

trație Cantitate Concen-
trație Cantitate Concen-

trație
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A — cantitățile de materii prime existente în antrepozit la începutul perioadei și care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare;
B — cantitățile de materii prime și de produse în curs de fabricație intrate în antrepozit — se va avea în vedere data din documentele de circulație corespunzătoare
fiecărei proveniențe/raport de primire; C — cantitățile de materie primă utilizate pe parcursul lunii la procesul de producție al produselor intermediare; D — stoc
final — cantitățile de materii prime existente în antrepozit la sfârșitul lunii; E — diferența — cantitățile de produse rezultate, stabilite după formula: stoc inițial + intrări
– utilizări – stoc final (E = A + B – C – D).

II. Produse în curs de fabricație

Tipul produsului/Cod NC Stoc inițial Intrări 
Ieșiri

Stoc final Diferența
Către alte depozite Pentru prelucrarefinală

III. Produse obținute

Tipulprodusului/Cod NC
Stocinițial(A)

Cantitățiproduse(B)

Intrări (C) Ieșiri (D)
Utilizateînactivitateaproprie(E)

Stoc final(F) Diferența(G)Achizițiiinterne(RO)
Alteachiziții(UE) Import Cuaccize

Fără accize
Regim suspensiv

ScutireTeritoriulnațional RestulU.E. Export
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A — cantitățile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei și care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare; B —
cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei; C — cantitățile de produse intrate în regim suspensiv în antrepozit. Se va avea în vedere data
din raportul de primire; D — ieșiri cu accize — cantitățile de produse eliberate pentru consum; ieșiri fără accize — cantitățile fiecăror produse intermediare ieșite
în regim suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor; E — cantitățile de produse obținute în antrepozit și care ulterior sunt utilizate ca materie primă în
urma unui proces de producție; F — stocul final — cantitățile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârșitul luni; G — diferența — cantitățile de produse
rezultate, stabilite după formula următoare: G = A + B + C – D – E – F.

Data ............................. Conducătorul antrepozitului fiscal,
..........................................

(semnătura și ștampila)
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ANEXA Nr. 20.3
(Anexa nr. 48.3 la Normele metodologice de aplicare 

a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)Denumirea antrepozitului fiscal ..................................................Cod accize ..................................................................................Localitatea ........................................, Județul/Sectorul ...............Str. ..................................................................... Nr. ...................Cod poștal ........................................................Domiciliul fiscal ..............................................
S I T U A Ț I Aprivind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere în luna....................anul..................

I. Materii prime

II. Bere fabricată în hectolitri

Denumire Kilograme % extract sec Denumire Kilograme % extract sec
Malț Zahăr și glucoză
Orz Alte materii de extracție
Orez și griș Malț colorat
Porumb

A —- cantitățile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei și care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare; B — cantitățile de bere produse în antrepozit pe parcursul
lunii; C — cantitățile de bere intrate în antrepozit. Se va avea în vedere data din raportul de primire; D — ieșiri cu accize: gradul Plato mediu — dacă berea eliberată în consum prezintă diverse grade Plato, se va
înscrie gradul mediu ponderat.

De exemplu: 1.000 hl bere de 12 grade Plato; 2.000 hl bere de 13 grade Plato; 3.000 hl de bere de 14 grade Plato. gradul Plato mediu ponderat = (1.000 x 12) + (2.000 x 13) + (3.000 x 14) = 13,33;1.000 + 2.000 + 3.000
F — stocul final — cantitățile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârșitul lunii; G — diferența — cantitățile de produse rezultate, stabilite după formula următoare: G = A + B + C – D – E – F.

Data ............................. Conducătorul antrepozitului fiscal, ..........................................
(semnătura și ștampila)

Tipulprodusului/Cod NC
Stoc inițial (A)

Cantitățiproduse(B)

Intrări   (C) Ieșiri

Stoc final (F) Diferența (G)Achizițiiinterne (RO) Alte achiziții(UE) Import

Cu accize    (D) Fără accize    (E)

Grad Platomediu Consum
Regim suspensiv OperațiuniscutiteTeritoriulnațional U.E. Export

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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ANEXA Nr. 20.4
(Anexa nr. 48.4 la Normele metodologice de aplicare

a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

Denumirea antrepozitului fiscal ...................................................Cod accize ................................................................................Localitatea .................................... .Județul/Sectorul ...............Str. ..................................................................Nr. ...................Cod poștal ........................................................Domiciliul fiscal ................................................

S I T U A Ț I Aprivind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate în luna .............. anul .....

În cazul țigaretelor și al țigărilor de foi, cantitățile vor fi exprimate în mii bucăți, iar în cazul tutunurilor de fumat, se vor exprima în kg.
A — cantitățile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei și care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare; B — cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul

perioadei, care se consideră finite; C — cantitățile de produse intrate în regim suspensiv de accize în antrepozit. Se va avea în vedere data din raportul de primire; D — ieșiri cu accize — cantitățile de produse
eliberate în consum; E — ieșiri fără accize — cantitățile fiecărui produs ieșit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire de la plata accizelor; F — stoc final — cantitățile pe fiecare tip de produs existente
în antrepozit la sfârșitul lunii; G — diferența — cantitățile de produse rezultate, stabilite după formula următoare: G = A + B + C – D – E – F.

Data ............................. Conducătorul antrepozitului fiscal, ..........................................
(semnătura și ștampila)

Tipul
produsului/
cod NC

Stoc inițial
(A)

Cantități
produse (B)

Intrări 
(C) Ieșiri

Stoc 
final 
(F)

Diferența
(G)Achiziții

interne
(RO)

Alte achiziții
(UE) Import

Cu accize    
(D)

Fără accize 
(E)

Valoare Cantitate
Regim suspensiv

ScutireTeritoriul național U.E. Export
Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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(Anexa nr. 48.5 la Normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

Denumirea antrepozitului fiscal ....................................................Cod accize ...................................................................................Localitatea ........................................ Județul/Sectorul ................Str. ...................................................................... Nr. ...................Cod poștal ........................................................Domiciliul fiscal ................................................

S I T U A Ț I Aprivind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice în luna ....................anul ..................

Cantitățile de produse se vor înscrie în tone sau 1.000 litri potrivit anexei nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal, în care sunt stabilite nivelurile accizelor.
A — cantitățile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei și care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare; B —– cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul

perioadei care se consideră finite; C — cantitățile de produse intrate în regim suspensiv de accize în antrepozit. Se va avea în vedere data din raportul de primire;  D — ieșiri cu accize — cantitățile de produse
eliberate în consum; E — cantitățile fiecărui produs ieșit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire de la plata accizelor pentru consum; E — ieșiri fără accize — cantitățile fiecărui produs ieșit în regim
suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor; F — autoconsum — cantitățile de produse consumate sau utilizate în cadrul antrepozitului fiscal; G — stocul final — cantitățile pe fiecare tip de produs existente
în antrepozit la sfârșitul lunii; H — diferența — cantitățile de produse rezultate, stabilite după formula următoare: H = A + B + C – D – E – F – G.

Data ............................. Conducătorul antrepozitului fiscal, ..........................................
(semnătura și ștampila)

Tipul
produsului/
Cod NC

Stoc inițial
(A)

Cantități
produse 
(B)

Intrări 
(C) Ieșiri Autoconsum 

(F)
Stoc final 
(G)

Diferența
(H)Achiziții

interne 
(RO)

Alte achiziții
(UE) Import Cu accize

(D)

Fără accize (E)
Cu accize Fără accizeRegim suspensiv

ScutiriTeritoriul
național U.E. Export

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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ANEXA Nr. 21
(Anexa nr. 49 la Normele metodologice de aplicare

a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

Denumirea antrepozitului fiscal .................................................Cod accize ................................................................................Localitatea ......................................... județul/sectorul ...............Str. .................................................................... Nr. ...................Cod poștal ........................................................Domiciliul fiscal ..............................................

S I T U A Ț I Aprivind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare 
în luna..............anul.....

Unitățile de măsură pentru produsele depozitate sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal.
A — cantitățile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei și care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare; B — cantitățile de produse intrate în regim suspensiv în

antrepozit. Se va avea în vedere data din raportul de primire; C — ieșiri cu accize — cantitățile de produse eliberate în consum; D — ieșiri fără accize — cantitățile fiecărui produs ieșit în regim suspensiv de accize
sau în regim de scutire/exceptare de la plata accizelor; E — stoc final — cantitățile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârșitul lunii; F — diferența — cantitățile de produse rezultate, stabilite după
formula următoare: F = A + B – C – D – E.

Data ............................. Conducătorul antrepozitului fiscal, ..........................................
(semnătura și ștampila)

Tipul produsului/
Cod NC

Stoc inițial 
(A)

Intrări 
(B) Ieșiri

Stoc final 
(E)

Diferența 
(F)Achiziții interne

(RO)
Alte achiziții

(UE) Import

Cu accize 
(C)

Fără accize
(D)

Cantitate
Regim suspensiv

Scutire/
exceptareTeritoriul național U.E. Export

Cantitate Cantitate Cantitate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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ANEXA Nr. 22

(Anexa nr. 50 la Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

C E R T I F I C AT  D E  S C U T I R E  D E  A C C I Z E

Seria nr. (opțional)

1. INSTITUȚIA/PERSOANA BENEFICIARĂ
Denumirea/Numele ...............................................................................
Strada și numărul .................................................................................
Codul poștal, locul ................................................................................
Statul membru (gazdă) .........................................................................

2. AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU VIZARE
(Denumire, adresă și număr de telefon)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

3. DECLARAȚIA BENEFICIARULUI
Instituția/Persoana beneficiară(1) declară:
a) că produsele prevăzute la căsuța 5 sunt destinate (2)
� Pentru uzul oficial al: � Pentru uzul personal al:
� unei misiuni diplomatice străine � unui membru al unei misiuni diplomatice străine
� unei reprezentanțe consulare străine � unui membru al unei reprezentanțe consulare străine
� unei organizații internaționale � unui membru din conducerea unei organizații internaționale
� forței armate a unui stat parte la 
Tratatul Atlanticului de Nord (NATO)

..............................................................
(Denumirea instituției) (vezi căsuța 4)

b) că produsele descrise la căsuța 5 corespund condițiilor și limitelor aplicabile scutirii în statul membru menționat la
căsuța 1; și

c) că informațiile de mai sus sunt reale.
Instituția sau persoana beneficiară se obligă prin prezenta să achite statului membru de livrare a produselor accizele care

s-ar datora în cazul în care aceste produse nu corespund condițiilor scutirii sau în cazul în care produsele nu au fost utilizate în
scopul prevăzut.

.................................................................. ..................................................................
Locul, data Numele și statutul semnatarului

.............................................
Ștampila

4. ȘTAMPILA INSTITUȚIEI (în cazul în scutirii pentru uz personal)
.............................................................. . .................................................................

Locul, data ȘTAMPILA Numele și statutul semnatarului
...........................................

Semnătura
(continuă pe verso)
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5. DESCRIEREA PRODUSELOR LIVRATE PENTRU CARE SE SOLICITĂ SCUTIREA DE ACCIZE
A. Informații cu privire la antrepozitul fiscal autorizat/furnizorul de gaz natural și electricitate
1. Numele și adresa .............................................................................
2. Codul de accize ...............................................................................

(opțional)

B. Informații cu privire la produse
Nr. Descrierea detaliată a produselor (3)(sau referința la formularul de comandăatașat)

Cantitatea sau numărul
Valoarea fără accize MonedaValoarea unitară Valoarea totală

Suma totală

6. CERTIFICAREA DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ A STATULUI MEMBRU GAZDĂ
Livrarea produselor descrise la căsuța 5 îndeplinește
• în totalitate
• până la cantitatea de ....................................................(număr) (4) 
condițiile de scutire de accize

............................................. ȘTAMPILA ..............................................................
Locul, data Numele și statutul semnatarului

......................................
Semnătura

7. PERMISIUNEA DE A FOLOSI ȘTAMPILA (doar în caz de scutire pentru uz oficial)
Prin Scrisoarea nr. ............................... din ................................................................,

(referire la dosar)                                (data)

.................................................................................. i se acordă permisiunea de către
(denumirea instituției beneficiare)

.......................................................................... de a folosi ștampila în cadrul căsuței 6.
(denumirea autorității competente)

............................................. ȘTAMPILA ..............................................................
Locul, data Numele și statutul semnatarului

......................................
Semnătura

(1) Tăiați dacă este cazul.
(2) Bifați rubrica potrivită.
(3) Tăiați spațiul care nu este utilizat. Această obligație se aplică și în cazul în care este anexat formularul de comandă.
(4) Bifați produsele care nu sunt scutite de la plata accizelor, de la căsuța 5.
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I N S T R U C Ț I U N I  D E  C O M P L E TA R E  L A  A N E X A  Nr. 50

1. Pentru antrepozitarul autorizat, acest certificat este utilizatca document justificativ pentru scutirea de la plata accizelor aproduselor destinate instituțiilor/persoanelor beneficiare, însensul art. 12 alin. (1) din Directiva 2008/118/CE. În acest sens,se va emite un certificat distinct pentru fiecare antrepozitar.Antrepozitarul trebuie să păstreze acest certificat în evidențeleproprii potrivit prevederilor legale aplicabile în statul săumembru.2. a) Specificațiile generale cu privire la hârtia ce trebuieutilizată sunt stabilite în Jurnalul Oficial al Comunității Europenenr. C 164 din 1 iulie 1989.Hârtia trebuie să fie albă pentru toate exemplarele și trebuiesă aibă 210 mm x 297 mm cu o toleranță maximă de 5 mm înminus sau 8 mm în plus în ceea ce privește lungimea.Certificatul de scutire se emite în două exemplare:— un exemplar care se păstrează de expeditor;— un exemplar care însoțește documentul administrativelectronic tipărit.b) Orice spațiu neutilizat în căsuța 5.B se va bara, astfel încâtsă nu fie posibile adăugări.c) Documentul trebuie completat lizibil și într-o manieră caresă nu permită ștergerea datelor. Nu sunt permise ștersături saucorecturi. Documentul trebuie completat într-o limbărecunoscută de statul membru gazdă.d) Dacă descrierea produselor (căsuța 5.B a certificatului) sereferă la un formular de comandă întocmit în altă limbă decâtcea recunoscută de statul membru gazdă, instituția/persoanabeneficiară va trebui să atașeze o traducere.e) Pe de altă parte, dacă certificatul este întocmit în altălimbă decât cea recunoscută de statul membru alantrepozitarului, instituția/persoana beneficiară va anexa otraducere a informațiilor cu privire la produsele din căsuța 5.B.

f) Limbă recunoscută înseamnă una dintre limbile oficialeutilizate în statul membru sau orice altă limbă oficială dinComunitate, pe care statele membre o declară ca fiind utilizabilăîn acest sens.3. Prin declarația din căsuța 3 a certificatului,instituția/persoana beneficiară furnizează informațiile necesarepentru evaluarea solicitării de scutire în statul membru gazdă.4. Prin declarația de la căsuța 4 a certificatului, instituțiaconfirmă detaliile în căsuțele 1 și 3 a) ale documentului șicertifică faptul că persoana beneficiară face parte din personalulinstituției.5. a) Trimiterea la formularul de comandă (căsuța 5.B)trebuie să conțină cel puțin data și numărul comenzii. Formularulde comandă trebuie să conțină toate elementele înscrise încăsuța 5 a certificatului. Dacă acest certificat trebuie vizat deautoritatea competentă a statului membru gazdă, formularul decomandă va trebui să fie și el vizat.b) Indicația privind codul de accize al antrepozitaruluiautorizat.c) Moneda se indică folosindu-se un cod din 3 litere, potrivitstandardului internațional ISOIDIS 4127, stabilit de OrganizațiaInternațională de Standardizare.6. Declarația instituției/persoanei beneficiare menționatăanterior se autentifică la căsuța 6 prin ștampila autoritățiicompetente din statul membru gazdă. Autoritatea respectivăpoate condiționa aprobarea de acordul unei alte autorități dinstatul membru în care se găsește. Obținerea acestui acorddepinde de autoritatea  competentă.7. Pentru a simplifica procedura, autoritatea competentăpoate dispensa instituția beneficiară de obligația de a solicitaștampila în cazul scutirii pentru utilizare oficială. Instituțiabeneficiară menționează această dispensă la căsuța 7 dincertificat.

ANEXA Nr. 23 
(Anexa nr. 51 la Normele metodologice de aplicare 

a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
C E R E R E  de restituire a accizei în baza prevederilor art. 20656 din Codul fiscal

1. Denumirea solicitantului
...............................................................................................................................................
2. Adresa din România: localitatea ........................................................................., str. ....................................................

nr. ............, sectorul .................., codul poștal ..........................., codul de identificare fiscală ....................................................,
județul ................................ .

În conformitate cu prevederile art. 20656 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, prin prezenta cerere solicităm restituirea accizelor aferente cantității de ..................... litri de ....................., achiziționați
conform centralizatorului anexat.

Solicităm restituirea prin virament în contul .................................., deschis la .................................................................... . 

Numele și prenumele ......................................................
Semnătura solicitantului ..............................                                              Data ...................................
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ANEXA Nr. 24

(Anexa nr. 52 la Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producție/depozitare........................................................................................................Sediul:Județul .......................... Sectorul .................... Localitatea .......................Str. .................................. Nr. ....... Bl. .............Sc. ..........Et. ......... Ap. .....Codul poștal .......................... Telefon/fax ..................................................Codul de accize/Codul de identificare fiscală ............................................

J U R N A Lprivind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație/navigație în luna .............. anul .................

Nr. crt.
Tipulprodusului/Cod NC U.M.

Beneficiarul livrării
Cantitateatotală livrată(6 + 10)

Destinațiaproduselor(aeronave/nave)
Antrepozite de depozitare Alți beneficiari

Denumireaoperatorului Codul deaccize Numărul șidata facturii Cantitatealivrată Denumireaoperatorului
Codul deidentificarefiscală

Numărul șidata facturii Cantitatealivrată
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTAL
Certificată de conducerea antrepozitului

Numele și prenumele ................................................
Semnătura și ștampila ............................................. Data ...............................

ANEXA Nr. 25
(Anexa nr. 53 la Normele metodologice de aplicare

a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)Denumirea antrepozitarului autorizat pentru depozitare........................................................................................................Sediul:Județul .......................... Sectorul .................... Localitatea .......................Str. .................................. Nr. ....... Bl. .............Sc. ..........Et. ......... Ap. .....Codul poștal .......................... Telefon/fax ..................................................Codul de accize/Codul de identificare fiscală ............................................
J U R N A Lprivind achizițiile/livrările  de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație/navigație în luna .............. anul .................

Nr. crt. Numărul șidata facturii
Tipulprodusului/Cod NC U.M.

Antrepozitul fiscal de la care s-a făcut achiziția Beneficiarul livrării Destinațiaproduselor(aeronave/nave)Denumirea Codul deidentificarefiscală
Cantitateaachiziționată

Denumireaoperatoruluieconomic
Nr. de înmatriculare alaeronavei/navei Cantitatea

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL
Certificată de conducerea antrepozitului

Numele și prenumele ................................................
Semnătura și ștampila ............................................. Data ...............................
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ANEXA Nr. 26

(Anexa nr. 54 la Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

M A C H E T E L Etimbrelor și banderolelor
a) Timbre pentru marcarea țigaretelor și produselor din tutun

— 45 mm —

— 22 mm —

b) Banderole pentru marcarea produselor intermediare și alcoolului etilic
— ambalaje individuale cu capacitatea peste sau egală cu 500 ml:

— 160 mm —

— 18 mm —

— 18 mm —

— 18 mm —

— 18 mm —

— 18 mm —

— 18 mm —

— 80 mm —

— ambalaje individuale cu capacitatea sub 500 ml:
— 120 mm —

— 60 mm —

— ambalaje individuale cu capacitatea sub 50 ml:
— 60 mm —

— 40 mm —
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ANEXA Nr. 27

(Anexa nr. 55 la Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

Nr. ...................... din .................
C E R E R Eprivind acordarea autorizației de importator/expeditor înregistrat

Societatea ........................................................, cu sediul social în ...................................., str. .............................................
nr. ........., înregistrat în registrul comerțului la nr. ............. din data de ........................, codul de identificare fiscală
............................................., telefon ..................................., fax ..............................................., e-mail ........................................,
reprezentată prin ............................................................, domiciliat în ......................................., str. .................................. nr. .......,
bl. ......., sc. ......, et. ....., ap. ...., sectorul ......., județul ..................................................., posesorul buletinului/cărții de identitate seria
........... nr. .........., eliberat/ă de ........................................., având funcția de ............................................., pe baza documentelor
anexate la dosar, solicit eliberarea autorizației de importator/expeditor înregistrat pentru următoarele produse:

1. ...................................................
2. ...................................................
3. ...................................................

Data .................................. Numele și prenumele ....................................Semnătura și ștampila...................................

ANEXA Nr. 28
(Anexa nr. 56 la Normele metodologice de aplicare 

a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
N O TA  D E  C O M A N D Ă  nr. ...............................pentru timbre/banderole din .................................................(ziua) (luna) (anul)

Denumirea antrepozitarului autorizat/destinatarului înregistrat/importatorului autorizat......................................................................................................................Codul de identificare fiscală .........................................................................Codul de accize ...........................................................................................Codul de marcare ........................................................................................Sediul: .........................................................................................................Județul ........................... Sectorul....... Localitatea .....................................Str. ............................................................ Nr. ............................................Bl. ............................... Sc. .......................... Et. ................. Ap. .................Cod poștal ....................................................................................................Telefon/fax ....................................................................................................

Numele și prenumele ..............................................
Semnătura și ștampila solicitantului ........................

Data aprobării comenzii ..........................
Numărul marcajelor aprobate ..................
Modalitatea de plată ................................
Conducătorul autorității vamale teritoriale
Numele și prenumele .................................
Semnătura și ștampila ................................

Dimensiunilemarcajului Tipul de produs
Cantitatea de marcaje    — buc. —

Prețul unitar(fără T.V.A.)   — lei —
Valoarea— lei —

Valoarea T.V.A. — lei —
Valoareatotală — lei —

TOTAL: * *
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ANEXA Nr. 29

(Anexa nr. 57 la Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

E V I D E N Ț Aachiziționării, utilizării și returnării marcajelor în luna......... anul..................

Denumirea antrepozitarului autorizat/destinatarului înregistrat/importatorului autorizat
.....................................................................................................................
Sediul:.
Județul ............... Sectorul .............. Localitatea .........................................
Str. ...................................... Nr. ....... Bl. ....... Sc. ....... Et. ........ Ap. ..........
Codul poștal ....................... Telefon/fax ......................................................
Cod de identificare fiscală ............................................................................
Codul de accize ................... Codul de marcare ..........................................

Certificată de conducerea operatorului economic
Verificat de .................. Data .......................................................
Data .............................. Numele și prenumele .............................

Semnătura și ștampila ............................

Nr. crt. Numărul de timbre Numărul de banderole
Pentru producția internă

1 Stoc la începutul lunii
2 Cumpărări în cursul lunii
3 TOTAL (rd.1+rd. 2)
4 Marcaje utilizate pentru produsele din producția internă
5 Marcaje deteriorate
6 TOTAL marcaje utilizate (rd. 4+rd. 5)
7 Stoc la sfârșitul lunii (rd.3 – rd.6)

Pentru achiziții intracomunitare sau achiziții din import
1 Stoc la începutul lunii (la producător)
2 Stoc la începutul lunii (la antrepozitarul autorizat pentrudepozitare/destinatarul înregistrat/importator)
3 Cumpărări în cursul lunii
4 Expediate producătorului
5 TOTAL marcaje la producător (rd.1+rd. 4)
6 Marcaje reintroduse în țară
7 Marcaje deteriorate în procesul de producție
8 TOTAL marcaje utilizate de producător (rd. 6+rd. 7)
9 Stoc la sfârșitul lunii la producător (rd. 5 – rd. 8)
10 Stoc la sfârșitul lunii la antrepozitarul autorizat pentrudepozitare/destinatarul înregistrat/importator (rd. 2 +rd. 3 – rd. 4) 
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ANEXA Nr. 30

(Anexa nr. 58 la Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

E V I D E N Ț Amarcajelor deteriorate și a celor distruse 
în luna.................... anul...........

Denumirea antrepozitarului autorizat/destinatarului înregistrat/importatorului autorizat:......................................................................................Sediul:Județul ......................... Sectorul ......... Localitatea ......................Str. ................................................................. Nr. ........................Bl. ......... Sc. ........ Et. ........ Ap. ...... Codul poștal .......................Telefon/fax ...................................................................................Codul de identificare fiscală .........................................................Codul de accize .............................................................................Codul de marcare ..........................................................................

Certificată de conducerea operatorului economicData .......................................................Numele și prenumele .............................Semnătura și ștampila ............................
Autoritatea vamală teritorialăVerificat de ..........................Semnătura .......................... Data ....................................

ANEXA Nr. 31
(Anexa nr. 59 la Normele metodologice de aplicare 

a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

Denumirea antrepozitarului autorizat/destinatarului înregistrat/importatorului autorizat.......................................................................................................................................

M A R C A J E  D E T E R I O R AT E

Nr. crt. Cauzele deteriorării Numărul de timbre Numărul de banderole

TOTAL: X

Numele și prenumele persoanei care le-a utilizat Semnătura șefului de secție................................ ............................
Semnătura...................................

Loc pentru lipire

Cu acest număr se încheie Monitorul Oficial al României, Partea I, pe anul 2009.


