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ART. 133
    Locul prest�rii de servicii
    (1) Locul prest�rii de servicii este considerat a fi locul unde prestatorul
este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciile sunt efectuate.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru urm�toarele prest�ri
de servicii, locul prest�rii este considerat a fi:
    a) locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prest�rile de servicii
efectuate în leg�tur� cu bunurile imobile;
    b) locul unde se efectueaz� transportul, în func�ie de distan�ele
parcurse, în cazul serviciilor de transport, altele decât cele de transport
intracomunitar de bunuri;
    c) locul de plecare a unui transport intracomunitar de bunuri. Prin
excep�ie, în cazul în care serviciul de transport este prestat unui client
care, pentru prestarea respectiv�, furnizeaz� un cod valabil de înregistrare
în scopuri de TVA, atribuit de autorit��ile competente dintr-un stat
membru, altul decât cel de plecare a transportului, se consider� c�
transportul are loc în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în
scopuri de TVA. Prin transport intracomunitar de bunuri se în�elege orice
transport de bunuri ale c�rui:
    1. loc de plecare �i loc de sosire sunt situate în dou� state membre
diferite; sau
    2. loc de plecare �i loc de sosire sunt situate în acela�i stat membru, dar
transportul este efectuat în leg�tur� direct� cu un transport intracomunitar
de bunuri;
    d) locul în care se presteaz� serviciile, în cazul unei prest�ri de servicii
constând în activit��i accesorii transportului, cum sunt înc�rcarea,
desc�rcarea, manipularea �i servicii similare acestora. Prin excep�ie, în
cazul în care astfel de servicii implic� activit��i accesorii unui transport

ART. 133
    Locul prest�rii de servicii
    (1) În vederea aplic�rii regulilor referitoare la locul de prestare a
serviciilor:
    a) o persoan� impozabil� care desf��oar� �i activit��i sau opera�iuni
care nu sunt considerate impozabile în conformitate cu art. 126 alin. (1) -
(4) este considerat� persoan� impozabil� pentru toate serviciile care i-au
fost prestate;
    b) o persoan� juridic� neimpozabil� care este înregistrat� în scopuri de
TVA este considerat� persoan� impozabil�.
    (2) Locul de prestare a serviciilor c�tre o persoan� impozabil� care
ac�ioneaz� ca atare este locul unde respectiva persoan� care prime�te
serviciile î�i are stabilit sediul activit��ii sale economice. Dac� serviciile
sunt furnizate c�tre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat în alt loc
decât cel în care persoana î�i are sediul activit��ii sale economice, locul
de prestare a serviciilor este locul unde se afl� respectivul sediu fix al
persoanei care prime�te serviciile. În absen�a unui astfel de loc sau sediu
fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabil�
care prime�te aceste servicii î�i are domiciliul stabil sau re�edin�a
obi�nuit�.
    (3) Locul de prestare a serviciilor c�tre o persoan� neimpozabil� este
locul unde prestatorul î�i are stabilit sediul activit��ii sale economice.
Dac� serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat în alt
loc decât locul în care persoana impozabil� �i-a stabilit sediul activit��ii
economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afl�
respectivul sediu fix. În absen�a unui astfel de loc sau sediu fix, locul de
prestare a serviciilor este locul unde prestatorul î�i are domiciliul stabil
sau re�edin�a obi�nuit�.
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intracomunitar de bunuri �i sunt prestate pentru un client care furnizeaz�
pentru presta�ia respectiv� un cod de înregistrare în scopuri de TVA,
valabil atribuit de autorit��ile competente dintr-un stat membru, altul
decât cel în care se presteaz� efectiv serviciile, se consider� c� prestarea
are loc în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de
TVA;
    e) în statul membru de plecare a transportului, pentru serviciile de
intermediere prestate în leg�tur� cu un transport intracomunitar de bunuri
de c�tre intermediarii care ac�ioneaz� în numele �i în contul altor
persoane. Prin excep�ie, în cazul în care clientul furnizeaz� pentru aceste
servicii un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de
autorit��ile competente dintr-un stat membru, altul decât cel de plecare a
transportului, se consider� c� prestarea are loc în statul membru care a
atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA;
    f) locul în care se presteaz� serviciile accesorii, pentru serviciile de
intermediere prestate în leg�tur� cu serviciile accesorii transportului
intracomunitar de bunuri de c�tre intermediarii care ac�ioneaz� în numele
�i în contul altor persoane. Prin excep�ie, în cazul în care clientul
furnizeaz� pentru aceste servicii un cod de înregistrare în scopuri de
TVA, valabil atribuit de autorit��ile competente dintr-un stat membru,
altul decât cel în care au fost prestate serviciile, se consider� c� prestarea
are loc în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de
TVA;
    g) locul unde clientul c�ruia îi sunt prestate serviciile este stabilit sau
are un sediu fix, cu condi�ia ca respectivul client s� fie stabilit sau s� aib�
un sediu fix în afara Comunit��ii ori s� fie o persoan� impozabil�
ac�ionând ca atare, stabilit� sau care are un sediu fix în Comunitate, dar
nu în acela�i stat cu prestatorul, în cazul urm�toarelor servicii:
    1. închirierea bunurilor mobile corporale, cu excep�ia mijloacelor de
transport;
    2. opera�iunile de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor mobile
corporale, cu excep�ia mijloacelor de transport;

    (4) Prin excep�ie de la prevederile alin. (2) �i (3), pentru urm�toarele
prest�ri de servicii, locul prest�rii este considerat a fi:
    a) locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prest�rile de servicii
efectuate în leg�tur� cu bunurile imobile, inclusiv serviciile prestate de
exper�i �i agen�i imobiliari, de cazare în sectorul hotelier sau în sectoare
cu func�ie similar�, precum tabere de vacan�� sau locuri amenajate pentru
camping, de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile, pentru
servicii de preg�tire �i coordonare a lucr�rilor de construc�ii, precum
serviciile prestate de arhitec�i �i de societ��ile care asigur� supravegherea
pe �antier;
    b) locul unde se efectueaz� transportul, în func�ie de distan�ele
parcurse, în cazul serviciilor de transport de c�l�tori;
    c) locul prest�rii efective, în cazul serviciilor principale �i auxiliare
legate de activit��i culturale, artistice, sportive, �tiin�ifice, educa�ionale,
de divertisment sau alte activit��i similare, cum ar fi târgurile �i
expozi�iile, inclusiv serviciile prestate de organizatorii acestor activit��i;
    d) locul prest�rii efective, pentru serviciile de restaurant �i catering, cu
excep�ia celor prestate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al
trenurilor pe parcursul unei p�r�i a unei opera�iuni de transport de c�l�tori
efectuate în cadrul Comunit��ii;
    e) locul unde mijlocul de transport este pus efectiv la dispozi�ia
clientului, în cazul închirierii pe termen scurt a unui mijloc de transport.
Prin termen scurt se în�elege posesia sau utilizarea continu� a mijlocului
de transport pe o perioad� de maximum 30 de zile �i, în cazul
ambarca�iunilor maritime, pe o perioad� de maximum 90 de zile;
    f) locul de plecare a transportului de c�l�tori, pentru serviciile de
restaurant �i catering furnizate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor
sau al trenurilor în timpul unei p�r�i a unei opera�iuni de transport de
c�l�tori efectuat� în Comunitate. Parte a unei opera�iuni de transport de
c�l�tori efectuat� în Comunitate înseamn� acea parte a opera�iunii
efectuate, f�r� escal� în afara Comunit��ii, între punctul de plecare �i
punctul de sosire a transportului de c�l�tori. Punctul de plecare a unui
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    3. transferul �i/sau transmiterea folosin�ei drepturilor de autor,
brevetelor, licen�elor, m�rcilor comerciale �i a altor drepturi similare;
    4. serviciile de publicitate �i marketing;
    5. serviciile consultan�ilor, inginerilor, juri�tilor �i avoca�ilor,
contabililor �i exper�ilor contabili, ale birourilor de studii �i alte servicii
similare;
    6. prelucrarea de date �i furnizarea de informa�ii;
    7. opera�iunile bancare, financiare �i de asigur�ri, inclusiv reasigur�ri,
cu excep�ia închirierii de seifuri;
    8. punerea la dispozi�ie de personal;
    9. acordarea accesului la sistemele de distribu�ie a gazelor naturale �i a
energiei electrice, inclusiv serviciile de transport �i transmitere prin
intermediul acestor re�ele, precum �i alte prest�ri de servicii legate direct
de acestea;
    10. telecomunica�iile. Sunt considerate servicii de telecomunica�ii
serviciile având ca obiect transmiterea, emiterea �i recep�ia de semnale,
înscrisuri, imagini �i sunete sau informa�ii de orice natur�, prin cablu,
radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv
cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii,
emiteri sau recep�ii. Serviciile de telecomunica�ii cuprind, de asemenea, �i
furnizarea accesului la re�eaua mondial� de informa�ii. În cazul în care
serviciile de telecomunica�ii sunt prestate de c�tre o persoan� stabilit� în
afara Comunit��ii sau care are un sediu fix în afara Comunit��ii de la care
serviciile sunt prestate, c�tre o persoan� neimpozabil� care este stabilit�,
are domiciliul stabil sau re�edin�a obi�nuit� în Comunitate, se consider�
c� prestarea are loc în România, dac� serviciile au fost efectiv utilizate în
România;
    11. serviciile de radiodifuziune �i televiziune. În cazul în care serviciile
de radiodifuziune �i de televiziune sunt prestate de c�tre o persoan�
stabilit� în afara Comunit��ii sau care are un sediu fix în afara
Comunit��ii de la care serviciile sunt prestate, c�tre o persoan�
neimpozabil� care este stabilit�, are domiciliul stabil sau re�edin�a

transport de c�l�tori înseamn� primul punct stabilit pentru îmbarcarea
c�l�torilor în interiorul Comunit��ii, dac� este cazul, dup� o oprire în
afara Comunit��ii. Punctul de sosire a unui transport de c�l�tori înseamn�
ultimul punct stabilit pentru debarcarea în interiorul Comunit��ii a
c�l�torilor care s-au îmbarcat în Comunitate, dac� este cazul înaintea unei
opriri în afara Comunit��ii. În cazul unei c�l�torii dus-întors, traseul de
retur este considerat o opera�iune de transport separat�.
    (5) Prin excep�ie de la prevederile alin. (3), locul urm�toarelor servicii
este considerat a fi:
    a) locul în care este efectuat� opera�iunea principal� în conformitate cu
prevederile prezentului titlu, în cazul serviciilor prestate de un
intermediar care ac�ioneaz� în numele �i în contul altei persoane �i
beneficiarul este o persoan� neimpozabil�;
    b) locul unde are loc transportul, propor�ional cu distan�ele parcurse, în
cazul serviciilor de transport de bunuri, altul decât transportul
intracomunitar de bunuri, c�tre persoane neimpozabile;
    c) locul de plecare a unui transport intracomunitar de bunuri, pentru
serviciile de transport intracomunitar de bunuri prestate c�tre persoane
neimpozabile. Prin transport intracomunitar de bunuri se în�elege orice
transport de bunuri ale c�rui loc de plecare �i loc de sosire sunt situate pe
teritoriile a dou� state membre diferite. Loc de plecare înseamn� locul
unde începe efectiv transportul de bunuri, indiferent de distan�ele
parcurse pentru a ajunge la locul unde se g�sesc bunurile, iar loc de
sosire înseamn� locul unde se încheie efectiv transportul de bunuri;
    d) locul în care se presteaz� efectiv serviciile c�tre persoane
neimpozabile, în cazul urm�toarelor:
    1. servicii constând în activit��i accesorii transportului, precum
înc�rcarea, desc�rcarea, manipularea �i servicii similare acestora;
    2. servicii constând în lucr�ri asupra bunurilor mobile corporale;
    3. evalu�ri ale bunurilor mobile corporale;
    e) locul unde beneficiarul este stabilit sau î�i are domiciliul stabil sau
re�edin�a obi�nuit�, dac� respectivul beneficiar este o persoan�
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obi�nuit� în Comunitate, se consider� c� locul prest�rii este în România,
dac� serviciile au fost efectiv utilizate în România;
    12. serviciile furnizate pe cale electronic�. În cazul în care serviciile
furnizate pe cale electronic� sunt prestate de o persoan� stabilit� în afara
Comunit��ii sau care are un sediu fix în afara Comunit��ii de la care
serviciile sunt prestate, c�tre o persoan� neimpozabil� care este stabilit�,
are domiciliul stabil sau re�edin�a obi�nuit� în România, se consider� c�
locul prest�rii este în România;
    13. obliga�ia de a se ab�ine de la realizarea sau exercitarea, total sau
par�ial, a unei activit��i economice sau a unui drept prev�zut la prezenta
liter�;
    14. prest�rile de servicii de intermediere, efectuate de persoane care
ac�ioneaz� în numele �i contul altor persoane, când aceste servicii sunt
prestate în leg�tur� cu serviciile prev�zute la prezenta liter�;
    h) locul unde sunt prestate serviciile, în cazul urm�toarelor servicii:
    1. servicii culturale, artistice, sportive, �tiin�ifice, educative, de
divertisment sau similare, inclusiv serviciile accesorii �i cele ale
organizatorilor de astfel de activit��i;
    2. expertize privind bunurile mobile corporale, precum �i lucr�rile
efectuate asupra acestora. Prin excep�ie, se consider� c� aceste servicii au
loc:
    - în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de
TVA, în cazul în care aceste servicii sunt prestate unui client care îi
comunic� prestatorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA, valabil
atribuit de autorit��ile competente dintr-un stat membru, altul decât cel în
care se presteaz� efectiv serviciile, �i se refer� la bunuri transportate în
afara statului membru în care serviciile sunt prestate;
    - în România, dac� o persoan� impozabil� stabilit� în România export�
temporar bunuri în afara Comunit��ii, în scopul expertiz�rii sau pentru
alte lucr�ri efectuate asupra acestora, �i ulterior le reimport�, iar serviciile
respective sunt tranzac�ionate altor persoane, potrivit art. 129 alin. (6);
    i) locul opera�iunii de baz� pentru serviciile de intermediere aferente

neimpozabil� care este stabilit� sau î�i are domiciliul stabil sau re�edin�a
obi�nuit� în afara Comunit��ii, în cazul urm�toarelor servicii:
    1. închirierea bunurilor mobile corporale, cu excep�ia tuturor
mijloacelor de transport;
    2. opera�iunile de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor mobile
corporale, cu excep�ia tuturor mijloacelor de transport;
    3. transferul �i/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licen�elor,
m�rcilor comerciale �i a altor drepturi similare;
    4. serviciile de publicitate;
    5. serviciile consultan�ilor, inginerilor, juri�tilor �i avoca�ilor,
contabililor �i exper�ilor contabili, ale birourilor de studii �i alte servicii
similare, precum �i prelucrarea de date �i furnizarea de informa�ii;
    6. opera�iunile de natur� financiar-bancar� �i de asigur�ri, inclusiv
reasigur�ri, cu excep�ia închirierii de seifuri;
    7. punerea la dispozi�ie de personal;
    8. acordarea accesului la sistemele de distribu�ie a gazelor naturale �i a
energiei electrice, inclusiv serviciile de transport �i transmitere prin
intermediul acestor sisteme, precum �i alte prest�ri de servicii legate
direct de acestea;
    9. serviciile de telecomunica�ii. Sunt considerate servicii de
telecomunica�ii serviciile având ca obiect transmiterea, emiterea �i
recep�ia de semnale, înscrisuri, imagini �i sunete sau informa�ii de orice
natur�, prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace
electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor
pentru astfel de transmisii, emiteri sau recep�ii. Serviciile de
telecomunica�ii cuprind, de asemenea, �i furnizarea accesului la re�eaua
mondial� de informa�ii. În cazul în care serviciile de telecomunica�ii sunt
prestate de c�tre o persoan� care î�i are stabilit sediul activit��ii
economice în afara Comunit��ii sau care are un sediu fix în afara
Comunit��ii de la care serviciile sunt prestate sau care, în absen�a unui
sediu al activit��ii economice sau a unui sediu fix, î�i are domiciliul stabil
sau re�edin�a obi�nuit� în afara Comunit��ii, c�tre o persoan�
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acestei opera�iuni, prestate de intermediari care ac�ioneaz� în numele �i în
contul altor persoane, când aceste servicii sunt prestate în leg�tur� cu alte
opera�iuni decât cele prev�zute la lit. e), f) �i g). Prin opera�iune de baz�
se în�elege livrarea de bunuri, prestarea de servicii, achizi�ia
intracomunitar� sau importul de bunuri efectuate de persoana în numele �i
în contul c�reia ac�ioneaz� intermediarul. Prin excep�ie, în cazul în care,
pentru serviciile prestate, clientul a furnizat un cod de înregistrare în
scopuri de TVA, atribuit de autorit��ile competente dintr-un stat membru,
altul decât cel în care se realizeaz� opera�iunile, se consider� c� prestarea
are loc în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de
TVA.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), închirierea sau leasingul de
mijloace de transport se consider� c� are locul prest�rii:
    a) în România, când aceste servicii sunt prestate de o persoan�
impozabil�, stabilit� sau care are un sediu fix în afara Comunit��ii, de la
care serviciile sunt prestate, dac� serviciile sunt efectiv utilizate în
România de beneficiar;
    b) în afara Comunit��ii, când aceste servicii sunt prestate de o persoan�
impozabil�, stabilit� sau având sediul fix în România, de la care serviciile
sunt prestate, dac� serviciile sunt efectiv utilizate în afara Comunit��ii de
beneficiar

neimpozabil� care este stabilit�, are domiciliul stabil sau re�edin�a
obi�nuit� în Comunitate, se consider� c� locul prest�rii este în România,
dac� serviciile au fost efectiv utilizate în România;
    10. serviciile de radiodifuziune �i televiziune. În cazul în care
serviciile de radiodifuziune �i de televiziune sunt prestate de c�tre o
persoan� care î�i are stabilit sediul activit��ii sale economice în afara
Comunit��ii sau care are un sediu fix în afara Comunit��ii de la care
serviciile sunt prestate sau care, în absen�a unui sediu al activit��ii
economice sau a unui sediu fix, î�i are domiciliul stabil sau re�edin�a
obi�nuit� în afara Comunit��ii, c�tre o persoan� neimpozabil� care este
stabilit�, are domiciliul stabil sau re�edin�a obi�nuit� în Comunitate, se
consider� c� locul prest�rii este în România, dac� serviciile au fost
efectiv utilizate în România;
    11. serviciile furnizate pe cale electronic�. În cazul serviciilor furnizate
pe cale electronic�, prestate de o persoan� care î�i are sediul activit��ii
economice în afara Comunit��ii sau care de�ine un sediu fix în afara
Comunit��ii de la care serviciile sunt prestate sau care, în absen�a unui
sediu al activit��ii economice sau a unui sediu fix, î�i are domiciliul stabil
sau re�edin�a obi�nuit� în afara Comunit��ii, c�tre o persoan�
neimpozabil� care este stabilit�, are domiciliul stabil sau re�edin�a
obi�nuit� în România, se consider� c� locul prest�rii este în România;
    12. obliga�ia de a se ab�ine de la realizarea sau exercitarea, total sau
par�ial, a unei activit��i economice sau a unui drept prev�zut la prezenta
liter�.
    (6) Prin excep�ie de la prevederile alin. (3), pentru serviciile de
închiriere de mijloace de transport, altele decât cele de închiriere pe
termen scurt, �i pentru serviciile de leasing de mijloace de transport, se
consider� c� locul prest�rii este:
    a) în România, când aceste servicii sunt prestate de o persoan�
impozabil� care î�i are sediul activit��ii economice sau care are un sediu
fix în afara Comunit��ii, de la care serviciile sunt prestate, c�tre un
beneficiar persoan� neimpozabil� care este stabilit sau î�i are domiciliul
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stabil sau re�edin�a obi�nuit� în România, dac� utilizarea �i exploatarea
efectiv� a serviciilor au loc în România;
    b) în afara Comunit��ii, când aceste servicii sunt prestate de o persoan�
impozabil� care are sediul activit��ii economice sau un sediul fix în
România, de la care serviciile sunt prestate, c�tre un beneficiar persoan�
neimpozabil� care este stabilit sau î�i are domiciliul stabil sau re�edin�a
obi�nuit� în afara Comunit��ii, dac� utilizarea �i exploatarea efectiv� a
serviciilor au loc în afara Comunit��ii.
    (7) Prin excep�ie de la prevederile alin. (2), pentru serviciile constând
în activit��i accesorii transportului, precum înc�rcarea, desc�rcarea,
manipularea �i servicii similare acestora, servicii constând în lucr�ri
asupra bunurilor mobile corporale �i evalu�ri ale bunurilor mobile
corporale, servicii de transport de bunuri efectuate în România, când
aceste servicii sunt prestate c�tre o persoan� impozabil� nestabilit� pe
teritoriul Comunit��ii, locul prest�rii se consider� a fi în România dac�
utilizarea �i exploatarea efectiv� a serviciilor au loc în România."

 ART. 134    
 Faptul generator �i exigibilitatea - defini�ii
(1)-(3)...

art 140
   (3) Cota aplicabil� este cea în vigoare la data la care intervine faptul
generator, cu excep�ia cazurilor prev�zute la art. 134^2 alin. (2), pentru
care se aplic� cota în vigoare la data exigibilit��ii taxei.
    (4) În cazul schimb�rii cotei se va proceda la regularizare pentru a se
aplica cotele în vigoare la data livr�rii de bunuri sau prest�rii de servicii,
pentru cazurile prev�zute la art. 134^2 alin. (2).

 ART 134  Dupa alin. (3) se introduc alin. (4)-(7) [a se vedea art 140 alin
(3)-(4)]
(1)-(3)....  
    (4) Regimul de impozitare aplicabil pentru opera�iunile impozabile
este regimul în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu
excep�ia cazurilor prev�zute la art. 134^2 alin. (2), pentru care se aplic�
regimul de impozitare în vigoare la data exigibilit��ii taxei.
    (5) În cazul schimb�rii regimului de impozitare se va proceda la
regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data
livr�rii de bunuri sau prest�rii de servicii pentru cazurile prev�zute la art.
134^2 alin. (2) lit. a), numai dac� factura este emis� pentru
contravaloarea par�ial� a livr�rii de bunuri sau a prest�rii de servicii, �i la
art. 134^2 alin. (2) lit. b), dac� a fost încasat un avans pentru valoarea
par�ial� a livr�rii de bunuri sau a prest�rii de servicii. Prevederile acestui
alineat nu se aplic� pentru micile întreprinderi prev�zute la art. 152, care
se înregistreaz� în scopuri de TVA conform art. 153.
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    (6) Prin excep�ie de la prevederile alin. (4) �i (5), în cazul modific�rilor
de cote se aplic� prevederile art. 140 alin. (3) �i (4), iar pentru
opera�iunile prev�zute la art. 160 regimul aplicabil este cel de la data la
care intervine exigibilitatea taxei.
    (7) În cazul prest�rilor de servicii pentru care au fost încasate avansuri
pentru valoarea par�ial� a prest�rii de servicii �i/sau au fost emise facturi
pentru valoarea par�ial� a prest�rii de servicii pân� la data de 31
decembrie 2009 inclusiv, dar faptul generator de tax� intervine dup�
aceast� dat�, se aplic� prevederile alin. (4) �i (5)."

 ART. 134^1
    Faptul generator pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii
    (1) Faptul generator intervine la data livr�rii bunurilor sau la data
prest�rii serviciilor, cu excep�iile prev�zute în prezentul capitol.
    (2) Pentru livr�rile de bunuri în baza unui contract de consigna�ie sau
în cazul opera�iunilor similare, cum ar fi stocurile la dispozi�ia clientului,
livr�rile de bunuri în vederea test�rii sau a verific�rii conformit��ii, astfel
cum sunt definite prin norme, se consider� c� bunurile sunt livrate la data
la care consignatarul sau, dup� caz, beneficiarul devine proprietar al
bunurilor.
    (3) Pentru livr�rile de bunuri imobile, faptul generator intervine la data
la care sunt îndeplinite formalit��ile legale pentru transferul titlului de
proprietate de la vânz�tor la cump�r�tor.
    (4) Pentru prest�rile de servicii decontate pe baz� de situa�ii de lucr�ri,
cum sunt serviciile de construc�ii-montaj, consultan��, cercetare, expertiz�
�i alte servicii similare, faptul generator ia na�tere la data emiterii
situa�iilor de lucr�ri sau, dup� caz, la data la care aceste situa�ii sunt
acceptate de beneficiar.
    (5) Prin derogare de la alin. (1), faptul generator intervine:
    a) în cazul livr�rilor de bunuri �i/sau al prest�rilor de servicii, altele
decât opera�iunile prev�zute la lit. b), care se efectueaz� continuu, dând
loc la decont�ri sau pl��i succesive, cum sunt: livr�rile de gaze naturale,
de ap�, serviciile telefonice, livr�rile de energie electric� �i altele

ART. 134^1
    Faptul generator pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii
    (1) Faptul generator intervine la data livr�rii bunurilor sau la data
prest�rii serviciilor, cu excep�iile prev�zute în prezentul capitol.
    (2) Pentru bunurile livrate în baza unui contract de consigna�ie, se
consider� c� livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la
data la care bunurile sunt livrate de consignatar clien�ilor s�i.
    (3) Pentru bunurile transmise în vederea test�rii sau a verific�rii
conformit��ii, se consider� c� livrarea bunurilor are loc la data accept�rii
bunurilor de c�tre beneficiar.
    (4) Pentru stocurile la dispozi�ia clientului, se consider� c� livrarea
bunurilor are loc la data la care clientul retrage bunurile din stoc în
vederea utiliz�rii, în principal pentru activitatea de produc�ie.
    (5) Prin norme sunt definite contractele de consigna�ie, stocurile la
dispozi�ia clientului, bunurile livrate în vederea test�rii sau a verific�rii
conformit��ii.
    (6) Pentru livr�rile de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile,
data livr�rii este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de
bunuri ca �i un proprietar. Prin excep�ie, în cazul contractelor care prev�d
c� plata se efectueaz� în rate sau al oric�rui alt tip de contract care
prevede c� proprietatea este atribuit� cel mai târziu în momentul pl��ii
ultimei sume scadente, cu excep�ia contractelor de leasing, data livr�rii
este data la care bunul este predat beneficiarului.
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asemenea, în ultima zi a perioadei specificate în contract pentru plata
bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, dar perioada nu poate dep��i un
an;
    b) în cazul opera�iunilor de închiriere, leasing, concesionare �i arendare
de bunuri, la data specificat� în contract pentru efectuarea pl��ii.

    (7) Prest�rile de servicii care determin� decont�ri sau pl��i succesive,
cum sunt serviciile de construc�ii-montaj, consultan��, cercetare,
expertiz� �i alte servicii similare, sunt considerate efectuate la data la
care sunt emise situa�ii de lucr�ri, rapoarte de lucru, alte documente
similare pe baza c�rora se stabilesc serviciile efectuate sau, dup� caz, în
func�ie de prevederile contractuale, la data accept�rii acestora de c�tre
beneficiari. Totu�i, perioada de decontare nu poate dep��i un an.
    (8) În cazul livr�rilor de bunuri �i al prest�rilor de servicii care se
efectueaz� continuu, altele decât cele prev�zute la alin. (7), cum sunt:
livr�rile de gaze naturale, de ap�, serviciile de telefonie, livr�rile de
energie electric� �i altele asemenea, se consider� c� livrarea/prestarea
este efectuat� la datele specificate în contract pentru plata bunurilor
livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, dar
perioada de decontare nu poate dep��i un an.
    (9) În cazul opera�iunilor de închiriere, leasing, concesionare �i
arendare de bunuri, serviciul se consider� efectuat la fiecare dat�
specificat� în contract pentru efectuarea pl��ii.
    (10) Pentru prest�rile de servicii pentru care taxa este datorat� de c�tre
beneficiarul serviciilor în conformitate cu art. 150 alin. (2), care sunt
prestate continuu pe o perioad� mai mare de un an �i care nu determin�
decont�ri sau pl��i în cursul acestei perioade, se consider� efectuate la
expirarea fiec�rui an calendaristic, atât timp cât prestarea de servicii nu a
încetat.

  ART. 134^2
    Exigibilitatea pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii
    (1) ..
    (2) . .

 ART. 134^2 Dupa alin. (2) se introduce alin. (3)
    (3) Taxa este exigibil� la data la care intervine oricare dintre
evenimentele men�ionate la art. 138. Totu�i, regimul de impozitare �i
cotele aplicabile sunt acelea�i ca �i ale opera�iunii de baz� care a generat
aceste evenimente.
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 ART. 137 Baza de impozitare pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de
servicii efectuate în interiorul ��rii
   (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat� este constituit� din:
   e) în cazul schimbului prev�zut la art. 130 �i, în general, atunci când

 ART. 137 Baza de impozitare pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de
servicii efectuate în interiorul ��rii
    (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat� este constituit�
din:
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plata se face par�ial ori integral în natur� sau atunci când valoarea pl��ii
pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii nu a fost stabilit� de
p�r�i sau nu poate fi u�or stabilit�, baza de impozitare se consider� ca
fiind valoarea normal� pentru respectiva livrare/prestare. Este considerat�
ca valoare normal� a unui bun/serviciu tot ceea ce un cump�r�tor, care se
afl� în stadiul de comercializare unde este efectuat� opera�iunea, trebuie
s� pl�teasc� unui furnizor/prestator independent în interiorul ��rii, în
momentul în care se realizeaz� opera�iunea, în condi�ii de concuren��,
pentru a ob�ine acela�i bun/serviciu.

     e) în cazul schimbului prev�zut la art. 130 �i, în general, atunci când
plata se face par�ial ori integral în natur� sau atunci când valoarea pl��ii
pentru o livrare de bunuri ori o prestare de servicii nu a fost stabilit� de
p�r�i sau nu poate fi u�or stabilit�, baza de impozitare se consider� ca
fiind valoarea de pia�� pentru respectiva livrare/prestare. În sensul
prezentului titlu, valoare de pia�� înseamn� suma total� pe care, pentru
ob�inerea bunurilor sau serviciilor în cauz� la momentul respectiv, un
client aflat în aceea�i etap� de comercializare la care are loc livrarea de
bunuri sau prestarea de servicii ar trebui s� o pl�teasc� în condi�ii de
concuren�� loial� unui furnizor ori prestator independent de pe teritoriul
statului membru în care livrarea sau prestarea este supus� taxei. Atunci
când nu poate fi stabilit� o livrare de bunuri sau o prestare de servicii
comparabil�, valoarea de pia�� înseamn�:
    1. pentru bunuri, o sum� care nu este mai mic� decât pre�ul de
cump�rare al bunurilor sau al unor bunuri similare sau, în absen�a unui
pre� de cump�rare, pre�ul de cost, stabilit la momentul livr�rii;
    2. pentru servicii, o sum� care nu este mai mic� decât costurile
complete ale persoanei impozabile pentru prestarea serviciului.

ART. 137  
(3) Baza de impozitare nu cuprinde urm�toarele:
 e) sumele achitate de furnizor sau prestator, în numele �i în contul
clientului, �i care apoi se deconteaz� acestuia, precum �i sumele încasate
în numele �i în contul unei alte persoane.

ART. 137  
(3) Baza de impozitare nu cuprinde urm�toarele:
 e) sumele achitate de o persoan� impozabil� în numele �i în contul altei
persoane �i care apoi se deconteaz� acesteia, precum �i sumele încasate
de o persoan� impozabil� în numele �i în contul unei alte persoane.
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ART. 138 Ajustarea bazei de impozitare
    Baza de impozitare se reduce în urm�toarele situa�ii:
 b) în cazul refuzurilor totale sau par�iale privind cantitatea, calitatea ori
pre�urile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, în condi�iile anul�rii
totale ori par�iale a contractului pentru livrarea sau prestarea în cauz�,
declarat� printr-o hot�râre judec�toreasc� definitiv� �i irevocabil�, sau în
urma unui arbitraj, ori în cazul în care exist� un acord scris între p�r�i;

ART. 138 Ajustarea bazei de impozitare
    Baza de impozitare se reduce în urm�toarele situa�ii:
 b) în cazul refuzurilor totale sau par�iale privind cantitatea, calitatea ori
pre�urile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum �i în cazul
anul�rii totale ori par�iale a contractului pentru livrarea sau prestarea în
cauz� ca urmare a unui acord scris între p�r�i sau ca urmare a unei
hot�râri judec�tore�ti definitive �i irevocabile sau în urma unui arbitraj;
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  ART. 138^1
    Baza de impozitare pentru achizi�iile intracomunitare

ART. 138^1
  Baza de impozitare pentru achizi�iile intracomunitare
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 (2) Baza de impozitare cuprinde �i accizele pl�tite sau datorate în alt stat
membru decât România de persoana care efectueaz� achizi�ia
intracomunitar�, pentru bunurile achizi�ionate. În cazul în care accizele
sunt rambursate persoanei care efectueaz� achizi�ia intracomunitar� în
statul membru în care a început expedierea sau transportul bunurilor, baza
de impozitare a achizi�iei intracomunitare efectuate în România se reduce
corespunz�tor.

(2) Baza de impozitare cuprinde �i accizele datorate sau achitate în
România de persoana care efectueaz� achizi�ia intracomunitar� a unui
produs supus accizelor. Atunci când dup� efectuarea achizi�iei
intracomunitare de bunuri, persoana care a achizi�ionat bunurile ob�ine o
rambursare a accizelor achitate în statul membru în care a început
expedierea sau transportul bunurilor, baza de impozitare a achizi�iei
intracomunitare efectuate în România se reduce corespunz�tor.

ART. 141
(2)Urm�toarele opera�iuni sunt, de asemenea, scutite de tax�:
f) livrarea de c�tre orice persoan� a unei construc�ii, a unei p�r�i a acesteia
�i a terenului pe care este construit�, precum �i a oric�rui alt teren. Prin
excep�ie, scutirea nu se aplic� pentru livrarea unei construc�ii noi, a unei
p�r�i a acesteia sau a unui teren construibil. În sensul prezentului articol,
se definesc urm�toarele:
  ...

ART. 141
(2)Urm�toarele opera�iuni sunt, de asemenea, scutite de tax�:
f) livrarea de construc�ii/p�r�i de construc�ii �i a terenurilor pe care sunt
construite, precum �i a oric�ror altor terenuri. Prin excep�ie, scutirea nu
se aplic� pentru livrarea de construc�ii noi, de p�r�i de construc�ii noi sau
de terenuri construibile. În sensul prezentului articol, se definesc
urm�toarele:
...
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ART. 143
(1) Sunt scutite de tax�:
c) prest�rile de servicii, inclusiv transportul �i serviciile accesorii
transportului, altele decât cele prev�zute la art. 141, legate direct de
exportul de bunuri sau de bunurile plasate în regimurile ori situa�iile
prev�zute la art. 144 alin. (1) lit. a);

ART. 143
(1) Sunt scutite de tax�:
c) prest�rile de servicii, inclusiv transportul �i serviciile accesorii
transportului, altele decât cele prev�zute la art. 141, legate direct de
exportul de bunuri;
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ART. 143
(1)  Sunt scutite de tax�:
 i) în cazul aeronavelor utilizate de companiile aeriene, în principal pentru
transportul interna�ional de persoane �i/sau de m�rfuri, efectuat cu plat�,
urm�toarele opera�iuni:
    ...

ART. 143
(1) Sunt scutite de tax�:
i) în cazul aeronavelor utilizate de companiile aeriene care realizeaz� în
principal transport interna�ional de persoane �i/sau de bunuri cu plat�,
urm�toarele opera�iuni:
.... 116

ART. 144 
(1) Sunt scutite de tax� urm�toarele:
c)  prest�rile de servicii, altele decât cele prev�zute la art. 143 alin. (1) lit.
c) �i la art. 144^1, aferente livr�rilor prev�zute la lit. a) sau efectuate în
loca�iile prev�zute la lit. a), pentru bunurile aflate în regimurile sau

ART. 144 
(1) Sunt scutite de tax� urm�toarele:
c) prest�rile de servicii aferente livr�rilor prev�zute la lit. a) sau efectuate
în loca�iile prev�zute la lit. a), pentru bunurile aflate în regimurile sau
situa�iile prev�zute la lit. a);
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situa�iile prev�zute la lit. a);
ART. 14  5   
(5) Nu sunt deductibile:
  a) taxa aferent� sumelor achitate în numele �i în contul clientului �i care
apoi se deconteaz� acestuia, precum �i taxa aferent� sumelor încasate în
numele �i în contul altei persoane, care nu sunt incluse în baza de
impozitare a livr�rilor/ prest�rilor efectuate conform art. 137 alin. (3) lit.
e);

ART. 14  5   
(5) Nu sunt deductibile:
a) taxa aferent� sumelor achitate în numele �i în contul altei persoane �i
care apoi se deconteaz� acesteia, precum �i taxa aferent� sumelor
încasate în numele �i în contul altei persoane, care nu sunt incluse în baza
de impozitare a livr�rilor/ prest�rilor efectuate conform art. 137 alin. (3)
lit. e); 118

ART. 146
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil�
trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii:
    a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori
urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie
prestate în beneficiul s�u, s� de�in� o factur� care s� cuprind� informa�iile
prev�zute la art.     155   alin. (5);
    b) pentru taxa aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie
livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în
beneficiul s�u, dar pentru care persoana impozabil� este obligat� la plata
taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. b) - g):
    1. s� de�in� o factur� care s� cuprind� informa�iile prev�zute la art. 155
alin. (5) sau documentele prev�zute la art. 155^1 alin. (1); �i
    2. s� înregistreze taxa ca tax� colectat� în decontul aferent perioadei
fiscale în care ia na�tere exigibilitatea taxei;
    c) pentru taxa achitat� pentru importul de bunuri, altele decât cele
prev�zute la lit. d), s� de�in� declara�ia vamal� de import sau actul
constatator emis de organele vamale, care s� men�ioneze persoana
impozabil� ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei,
precum �i documente care s� ateste plata taxei de c�tre importator sau de
c�tre alt� persoan� în contul s�u. Importatorii care de�in o autoriza�ie
unic� pentru proceduri vamale simplificate eliberat� de alt stat membru
trebuie s� de�in� o declara�ie de import pentru TVA �i accize;
    d) pentru taxa datorat� pentru importul de bunuri efectuat conform art.

ART. 146
  (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana
impozabil� trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii:
    a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori
urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie
prestate în beneficiul s�u de c�tre o persoan� impozabil�, s� de�in� o
factur� emis� în conformitate cu prevederile art. 155;
    b) pentru taxa aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie
livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în
beneficiul s�u, dar pentru care persoana impozabil� este obligat� la plata
taxei, conform art. 150 alin. (2) - (6), s� de�in� o factur� emis� în
conformitate cu prevederile art. 155 sau documentele prev�zute la art.
155^1 alin. (1);
    c) pentru taxa achitat� pentru importul de bunuri, altele decât cele
prev�zute la lit. d), s� de�in� declara�ia vamal� de import sau actul
constatator emis de organele vamale, care s� men�ioneze persoana
impozabil� ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei,
precum �i documente care s� ateste plata taxei de c�tre importator sau de
c�tre alt� persoan� în contul s�u. Importatorii care de�in o autoriza�ie
unic� pentru proceduri vamale simplificate eliberat� de alt stat membru
sau care efectueaz� importuri de bunuri în România din punct de vedere
al TVA, pentru care nu au obliga�ia de a depune declara�ii vamale de
import, trebuie s� de�in� o declara�ie de import pentru TVA �i accize;
    d) pentru taxa datorat� pentru importul de bunuri efectuat conform art.
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157 alin. (4) �i (5), s� de�in� declara�ia vamal� de import sau actul
constatator emis de organele vamale, care s� men�ioneze persoana
impozabil� ca importator al bunurilor în scopuri de tax�, precum �i suma
taxei datorate. Importatorii care de�in o autoriza�ie unic� pentru proceduri
vamale simplificate eliberat� de alt stat membru trebuie s� de�in� o
declara�ie de import pentru TVA �i accize. De asemenea, persoana
impozabil� trebuie s� înscrie taxa pe valoarea ad�ugat� ca tax� colectat�
în decontul aferent perioadei fiscale în care ia na�tere exigibilitatea;
    e) pentru taxa aferent� unei achizi�ii intracomunitare de bunuri:
    1. s� de�in� o factur� sau documentul prev�zut la art. 155^1 alin. (1); �i
    2. s� înregistreze taxa ca tax� colectat� în decontul aferent perioadei
fiscale în care ia na�tere exigibilitatea;
    f) pentru taxa aferent� unei opera�iuni asimilate cu o achizi�ie
intracomunitar� de bunuri, prev�zut� la art. 130^1 alin. (2) lit. a), s�
de�in� documentul prev�zut la art. 155 alin. (4), emis în statul membru
din care bunurile au fost transportate ori expediate, sau documentul
prev�zut la art. 155^1 alin. (1) �i s� înregistreze aceast� tax� ca tax�
colectat� în decontul aferent perioadei fiscale în care ia na�tere
exigibilitatea taxei.

157 alin. (4) �i (5), s� de�in� declara�ia vamal� de import sau actul
constatator emis de organele vamale, care s� men�ioneze persoana
impozabil� ca importator al bunurilor în scopuri de tax�, precum �i suma
taxei datorate. De asemenea, persoana impozabil� trebuie s� înscrie taxa
pe valoarea ad�ugat� ca tax� colectat� în decontul aferent perioadei
fiscale în care ia na�tere exigibilitatea;
    e) pentru taxa aferent� unei achizi�ii intracomunitare de bunuri, s�
de�in� o factur� sau documentul prev�zut la art. 155^1 alin. (1);
    f) pentru taxa aferent� unei opera�iuni asimilate cu o achizi�ie
intracomunitar� de bunuri, prev�zut� la art. 130^1 alin. (2) lit. a), s�
de�in� documentul prev�zut la art. 155 alin. (4), emis în statul membru
din care bunurile au fost transportate ori expediate, sau documentul
prev�zut la art. 155^1 alin. (1).

ART. 147^2 
    Rambursarea taxei c�tre persoane impozabile neînregistrate în scopuri
de TVA în România
    (1) În condi�iile stabilite prin norme:
    a) persoana impozabil� neînregistrat� �i care nu este obligat� s� se
înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilit� în alt stat membru,
poate solicita rambursarea taxei achitate;
    b) persoana impozabil� neînregistrat� �i care nu este obligat� s� se
înregistreze în scopuri de TVA �i nu este stabilit� în Comunitate poate
solicita rambursarea taxei achitate dac�, în conformitate cu legile ��rii
unde este stabilit�, o persoan� impozabil� stabilit� în România ar avea
acela�i drept de rambursare în ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat�
sau alte impozite/taxe similare aplicate în �ara respectiv�;

ART. 147^2    Rambursarea taxei c�tre persoane impozabile
neînregistrate în scopuri de TVA în România �i rambursarea TVA de
c�tre alte state membre c�tre persoane impozabile stabilite în România
    (1) În condi�iile stabilite prin norme:
    a) persoana impozabil� nestabilit� în România, care este stabilit� în alt
stat membru, neînregistrat� �i care nu este obligat� s� se înregistreze în
scopuri de TVA în România, poate beneficia de rambursarea taxei pe
valoarea ad�ugat� achitate pentru importuri �i achizi�ii de bunuri/servicii,
efectuate în România;
    b) persoana impozabil� neînregistrat� �i care nu este obligat� s� se
înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilit� în Comunitate,
poate solicita rambursarea taxei achitate pentru importuri �i achizi�ii de
bunuri/servicii efectuate în România, dac�, în conformitate cu legile ��rii
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    c) persoana neînregistrat� �i care nu este obligat� s� se înregistreze în
scopuri de TVA, dar care efectueaz� în România o livrare intracomunitar�
scutit� de mijloace de transport noi poate solicita rambursarea taxei
achitate pentru achizi�ia efectuat� de aceasta în România a respectivului
mijloc de transport nou. Rambursarea nu poate s� dep��easc� taxa care s-
ar aplica dac� livrarea de c�tre aceast� persoan� a mijloacelor de transport
noi respective ar fi livrare taxabil�;
    d) persoana impozabil� stabilit� în România, neînregistrat� �i care nu
este obligat� s� se înregistreze în scopuri de TVA, poate solicita
rambursarea taxei achitate aferente opera�iunilor prev�zute la art. 145
alin. (2) lit. d) sau în alte situa�ii prev�zute prin norme.
    (2) În cazul în care se constat� c� cererile de rambursare prev�zute la
alin. (1) lit. a) sunt frauduloase �i nu se aplic� o sanc�iune administrativ�,
organele fiscale competente vor refuza orice rambursare c�tre persoana
impozabil� respectiv� pe o perioad� de 2 ani de la data depunerii cererii
frauduloase.
    (3) În cazul în care rambursarea prev�zut� la alin. (1) lit. a) a fost
ob�inut� fraudulos sau eronat, s-a aplicat o sanc�iune administrativ� �i s-
au stabilit obliga�iile fiscale accesorii, iar sumele nu au fost achitate,
organele fiscale competente vor proceda dup� cum urmeaz�:
    a) vor suspenda orice alt� rambursare c�tre persoana impozabil�
respectiv� pân� la plata sumelor datorate; sau
    b) vor deduce sumele respective din orice rambursare viitoare solicitat�
de respectiva persoan� impozabil�.

unde este stabilit�, o persoan� impozabil� stabilit� în România ar avea
acela�i drept de rambursare în ceea ce prive�te TVA sau alte
impozite/taxe similare aplicate în �ara respectiv�;
    c) persoana impozabil� neînregistrat� �i care nu este obligat� s� se
înregistreze în scopuri de TVA în România, dar care efectueaz� în
România o livrare intracomunitar� de mijloace de transport noi scutit�,
poate solicita rambursarea taxei achitate pentru achizi�ia efectuat� de
aceasta în România a respectivului mijloc de transport nou. Rambursarea
nu poate s� dep��easc� taxa care s-ar aplica dac� livrarea de c�tre aceast�
persoan� a mijloacelor de transport noi respective ar fi livrare taxabil�.
Dreptul de deducere ia na�tere �i poate fi exercitat doar în momentul
livr�rii intracomunitare a mijlocului de transport nou;
    d) persoana impozabil� stabilit� în România, neînregistrat� �i care nu
este obligat� s� se înregistreze în scopuri de TVA în România, poate
solicita rambursarea taxei achitate aferente opera�iunilor prev�zute la art.
145 alin. (2) lit. d) sau în alte situa�ii prev�zute prin norme.
    (2) Persoana impozabil� stabilit� în România poate beneficia de
rambursarea TVA achitate pentru importuri �i achizi�ii de bunuri/servicii
efectuate în alt stat membru, în condi�iile prev�zute în norme.
    (3) În cazul în care rambursarea prev�zut� la alin. (1) lit. a) a fost
ob�inut� prin fraud� sau printr-o alt� metod� incorect�, organele fiscale
competente vor recupera sumele pl�tite în mod eronat �i orice penalit��i
�i dobânzi aferente, f�r� s� contravin� dispozi�iilor privind asisten�a
reciproc� pentru recuperarea TVA.
    (4) În cazul în care o dobând� sau o penalitate administrativ� a fost
impus�, dar nu a fost pl�tit�, organele fiscale competente vor suspenda
orice alt� rambursare suplimentar� c�tre persoana impozabil� în cauz�
pân� la concuren�a sumei nepl�tite.

ART. 149
Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital
    (1) În sensul prezentului articol:
    a) bunurile de capital reprezint� toate activele corporale fixe, definite la

ART. 149
Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital
(1) În sensul prezentului articol:
 a) bunurile de capital reprezint� toate activele corporale fixe, definite la
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art. 125^1 alin. (1) pct. 3, precum �i opera�iunile de construc�ie,
transformare sau modernizare a activelor corporale fixe, exclusiv
repara�iile sau lucr�rile de între�inere a acestor active, chiar în condi�iile
în care astfel de opera�iuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de
închiriere, leasing sau orice alt contract prin care activele fixe corporale
se pun la dispozi�ia unei alte persoane;

art. 125^1 alin. (1) pct. 3, a c�ror durat� normal� de func�ionare este
egal� sau mai mare de 5 ani, precum �i opera�iunile de construc�ie,
transformare sau modernizare a bunurilor imobile, exclusiv repara�iile
sau lucr�rile de între�inere a acestor active, chiar în condi�iile în care
astfel de opera�iuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de
închiriere, leasing sau orice alt contract prin care activele fixe corporale
se pun la dispozi�ia unei alte persoane;

ART. 149
(3) Perioada de ajustare începe:
    a) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achizi�ionate
sau fabricate, pentru bunurile de capital men�ionate la alin. (2) lit. a),
achizi�ionate sau fabricate, de la data ader�rii;
    b) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt folosite prima
dat�, pentru bunurile de capital prev�zute la alin. (2) lit. b), care sunt
construite, �i se efectueaz� pentru suma integral� a taxei deductibile
aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa pl�tit� sau datorat�
înainte de data ader�rii, dac� anul primei utiliz�ri este anul ader�rii sau un
alt an ulterior anului ader�rii;

ART. 149
(3) Perioada de ajustare începe:
    a) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost
achizi�ionate sau fabricate, pentru bunurile de capital men�ionate la alin.
(2) lit. a), dac� acestea au fost achizi�ionate sau fabricate dup� data
ader�rii;
    b) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt recep�ionate,
pentru bunurile de capital prev�zute la alin. (2) lit. b), care sunt
construite, �i se efectueaz� pentru suma integral� a taxei deductibile
aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa pl�tit� sau datorat�
înainte de data ader�rii, dac� anul primei utiliz�ri este anul ader�rii sau
un alt an ulterior anului ader�rii;
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ART. 149
(5) Ajustarea taxei deductibile se efectueaz� astfel:
    a) pentru cazurile prev�zute la alin. (4) lit. a), ajustarea se efectueaz� în
cadrul perioadei de ajustare prev�zute la alin. (2). Ajustarea deducerii se
face o singur� dat� pentru întreaga perioad� de ajustare r�mas�, incluzând
anul în care apare modificarea destina�iei de utilizare. Prin norme se
stabilesc reguli tranzitorii pentru situa�ia în care pentru anul 2007 s-a
efectuat ajustarea prev�zut� la alin. (4) lit. a) pentru o cincime sau, dup�
caz, o dou�zecime din taxa dedus� ini�ial;
    b) pentru cazul prev�zut la alin. (4) lit. b), ajustarea se efectueaz� în
cadrul perioadei de ajustare prev�zute la alin. (2), pentru o cincime sau,
dup� caz, o dou�zecime din taxa dedus� ini�ial, pentru fiecare an în care
apar modific�ri ale elementelor taxei deduse;

ART. 149
(5) Ajustarea taxei deductibile se efectueaz� astfel:
    a) pentru cazurile prev�zute la alin. (4) lit. a), ajustarea se efectueaz� în
cadrul perioadei de ajustare prev�zute la alin. (2). Ajustarea deducerii se
face în perioada fiscal� în care intervine evenimentul care genereaz�
ajustarea �i se realizeaz� pentru toat� taxa aferent� perioadei r�mase din
perioada de ajustare, incluzând anul în care apare modificarea destina�iei
de utilizare. Prin norme se stabilesc reguli tranzitorii pentru situa�ia în
care pentru anul 2007 s-a efectuat ajustarea prev�zut� la alin. (4) lit. a)
pentru o cincime sau, dup� caz, o dou�zecime din taxa dedus� ini�ial;
    b) pentru cazul prev�zut la alin. (4) lit. b), ajustarea se efectueaz� de
persoanele impozabile care au aplicat pro rata de deducere pentru bunul
de capital. Ajustarea reprezint� o cincime sau, dup� caz, o dou�zecime
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    c) pentru cazurile prev�zute la alin. (4) lit. c) �i d), ajustarea se
efectueaz� o singur� dat� pentru întreaga perioad� de ajustare r�mas�,
incluzând anul în care apare obliga�ia ajust�rii, �i este de pân� la o
cincime sau, dup� caz, o dou�zecime pe an, astfel:
    1. din valoarea taxei nededuse pân� la momentul ajust�rii, pentru
cazurile prev�zute la alin. (4) lit. c);
    2. din valoarea taxei deduse ini�ial, pentru cazurile prev�zute la alin.
(4) lit. d);
    d) pentru cazurile prev�zute la alin. (4) lit. e), ajustarea se efectueaz�
atunci când apar situa�iile enumerate la art. 138, conform procedurii
prev�zute în norme.

din taxa dedus� ini�ial �i se efectueaz� în ultima perioad� fiscal� a anului
calendaristic, pentru fiecare an în care apar modific�ri ale elementelor
taxei deduse în cadrul perioadei de ajustare prev�zute la alin. (2);
    c) pentru cazurile prev�zute la alin. (4) lit. c) �i d), ajustarea se
efectueaz� în perioada fiscal� în care intervine evenimentul care
genereaz� ajustarea �i se realizeaz� pentru toat� taxa aferent� perioadei
r�mase din perioada de ajustare, incluzând anul în care apare obliga�ia
ajust�rii;
    d) pentru cazurile prev�zute la alin. (4) lit. e), ajustarea se efectueaz�
atunci când apar situa�iile enumerate la art. 138, conform procedurii
prev�zute în norme.

ART. 149 
(5).

ART. 149 dup� alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1),
cu urm�torul cuprins:
    (5^1) Dac� pe parcursul perioadei de ajustare intervin evenimente care
vor genera ajustarea în favoarea persoanei impozabile sau în favoarea
statului, ajust�rile prev�zute la alin. (5) lit. a) �i c) se vor efectua pentru
acela�i bun de capital succesiv în cadrul perioadei de ajustare ori de câte
ori apar respectivele evenimente."
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ART. 150
    Persoana obligat� la plata taxei pentru opera�iunile taxabile din
România
    (1) Urm�toarele persoane sunt obligate la plata taxei, dac� aceasta este
datorat� în conformitate cu prevederile prezentului titlu:
    a) persoana impozabil� care efectueaz� livr�ri de bunuri sau prest�ri de
servicii taxabile, conform prevederilor prezentului titlu, cu excep�ia
cazurilor pentru care clientul este obligat la plata taxei conform
prevederilor lit. b) - g);
    b) persoana impozabil� care ac�ioneaz� ca atare �i care beneficiaz� de
serviciile prev�zute la art. 133 alin. (2) lit. g), dac� aceste servicii sunt
prestate de o persoan� impozabil� care nu este stabilit� în România, chiar
dac� este înregistrat� în scopuri de TVA în România, conform art. 153
alin. (4) sau (5);

ART. 150
    Persoana obligat� la plata taxei pentru opera�iunile taxabile din
România
    (1) Persoana obligat� la plata taxei pe valoarea ad�ugat�, dac� aceasta
este datorat� în conformitate cu prevederile prezentului titlu, este
persoana impozabil� care efectueaz� livr�ri de bunuri sau prest�ri de
servicii, cu excep�ia cazurilor pentru care beneficiarul este obligat la plata
taxei conform alin. (2) - (6) �i art. 160.
    (2) Taxa este datorat� de orice persoan� impozabil�, inclusiv de c�tre
persoana juridic� neimpozabil� înregistrat� în scopuri de TVA conform
art. 153 sau 153^1, care este beneficiar al serviciilor care au locul
prest�rii în România conform art. 133 alin. (2) �i care sunt furnizate de
c�tre o persoan� impozabil� care nu este stabilit� pe teritoriul României
sau nu este considerat� a fi stabilit� pentru respectivele prest�ri de
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    c) persoana înregistrat� conform art. 153 sau 153^1, care beneficiaz�
de serviciile prev�zute la art. 133 alin. (2) lit. c) - f), lit. h) pct. 2 �i lit. i)
�i care a comunicat prestatorului codul s�u de înregistrare în scopuri de
TVA în România, dac� aceste servicii sunt prestate de o persoan�
impozabil� care nu este stabilit� în România, chiar dac� este înregistrat�
în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4) sau (5);
    d) persoana înregistrat� conform art. 153 sau 153^1, c�reia i se livreaz�
gaze naturale sau energie electric� în condi�iile prev�zute la art. 132 alin.
(1) lit. e) sau f), dac� aceste livr�ri sunt realizate de o persoan�
impozabil� care nu este stabilit� în România, chiar dac� este înregistrat�
în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4) sau (5);
    e) persoana impozabil� sau persoana juridic� neimpozabil�, înregistrat�
conform art. 153 sau 153^1, care este beneficiarul unei livr�ri ulterioare
efectuate în cadrul unei opera�iuni triunghiulare, în urm�toarele condi�ii:
    1. cump�r�torul revânz�tor al bunurilor s� nu fie stabilit în România, s�
fie înregistrat în scopuri de TVA în alt stat membru �i s� fi efectuat o
achizi�ie intracomunitar� a acestor bunuri în România, care nu este
impozabil� conform art. 126 alin. (8) lit. b); �i
    2. bunurile aferente achizi�iei intracomunitare, prev�zute la pct. 1, s� fi
fost transportate de furnizor sau de cump�r�torul revânz�tor ori de alt�
persoan�, în contul furnizorului sau al cump�r�torului revânz�tor, dintr-
un stat membru, altul decât statul în care cump�r�torul revânz�tor este
înregistrat în scopuri de TVA, direct c�tre beneficiarul livr�rii; �i
    3. cump�r�torul revânz�tor s� îl desemneze pe beneficiarul livr�rii
ulterioare ca persoan� obligat� la plata taxei pentru livrarea respectiv�;
    f) persoana din cauza c�reia bunurile ies din regimurile sau situa�iile
prev�zute la art. 144 alin. (1) lit. a);
    g) persoana impozabil� ac�ionând ca atare sau persoana juridic�
neimpozabil�, stabilit� în România sau nestabilit� în România, dar
înregistrat� prin reprezentant fiscal, care este beneficiar al unor livr�ri de
bunuri sau prest�ri de servicii care au loc în România, conform art. 132
sau 133, altele decât cele prev�zute la lit. b) - e), dac� sunt realizate de o

servicii pe teritoriul României conform prevederilor art. 125^1 alin. (2),
chiar dac� este înregistrat� în România conform art. 153 alin. (4) sau (5).
    (3) Taxa este datorat� de orice persoan� înregistrat� conform art. 153
sau 153^1, c�reia i se livreaz� gaze naturale sau energie electric� în
condi�iile prev�zute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f), dac� aceste livr�ri
sunt realizate de o persoan� impozabil� care nu este stabilit� în România
sau nu este considerat� a fi stabilit� pentru respectivele livr�ri de bunuri
pe teritoriul României conform prevederilor art. 125^1 alin. (2), chiar
dac� este înregistrat� în scopuri de TVA în România conform art. 153
alin. (4) sau (5).
    (4) Taxa este datorat� de persoana impozabil� sau persoana juridic�
neimpozabil�, înregistrat� în scopuri de TVA conform art. 153 sau
153^1, care este beneficiarul unei livr�ri ulterioare efectuate în cadrul
unei opera�iuni triunghiulare, în urm�toarele condi�ii:
    1. cump�r�torul revânz�tor al bunurilor s� nu fie stabilit în România,
s� fie înregistrat în scopuri de TVA în alt stat membru �i s� fi efectuat o
achizi�ie intracomunitar� a acestor bunuri în România, care nu este
impozabil� conform art. 126 alin. (8) lit. b); �i
    2. bunurile aferente achizi�iei intracomunitare, prev�zute la pct. 1, s� fi
fost transportate de furnizor sau de cump�r�torul revânz�tor ori de alt�
persoan�, în contul furnizorului sau al cump�r�torului revânz�tor, dintr-
un stat membru, altul decât statul în care cump�r�torul revânz�tor este
înregistrat în scopuri de TVA, direct c�tre beneficiarul livr�rii; �i
    3. cump�r�torul revânz�tor s� îl desemneze pe beneficiarul livr�rii
ulterioare ca persoan� obligat� la plata taxei pentru livrarea respectiv�.
    (5) Taxa este datorat� de persoana din cauza c�reia bunurile ies din
regimurile sau situa�iile prev�zute la art. 144 alin. (1) lit. a) �i d).
    (6) În alte situa�ii decât cele prev�zute la alin. (2) - (5), în cazul în care
livrarea de bunuri/prestarea de servicii este realizat� de o persoan�
impozabil� care nu este stabilit� în România sau nu este considerat� a fi
stabilit� pentru respectivele livr�ri de bunuri/prest�ri de servicii pe
teritoriul României conform prevederilor art. 125^1 alin. (2) �i care nu

16



Forma pân� la 31.12.2009 Forma de la 01.01.2010 
cu modificarile aduse Codului fiscal de OUG 109/2009 

Pct
din

OUG

persoan� impozabil� care nu este stabilit� în România �i care nu este
înregistrat� în România, conform art. 153.

  (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1):
    a) atunci când persoana obligat� la plata taxei, conform alin. (1), este o
persoan� impozabil� stabilit� în Comunitate, dar nu în România,
respectiva persoan� poate, în condi�iile stabilite prin norme, s� desemneze
un reprezentant fiscal ca persoan� obligat� la plata taxei;
    b) atunci când persoana obligat� la plata taxei, conform alin. (1), este o
persoan� impozabil� care nu este stabilit� în Comunitate, respectiva
persoan� este obligat�, în condi�iile stabilite prin norme, s� desemneze un
reprezentant fiscal ca persoan� obligat� la plata taxei.
    (3) Orice persoan� care înscrie taxa pe o factur� sau în orice alt
document care serve�te ca factur� este obligat� la plata acesteia.

este înregistrat� în România conform art. 153, persoana obligat� la plata
taxei este persoana impozabil� sau persoana juridic� neimpozabil�,
stabilit� în România sau nestabilit� în România, dar înregistrat� prin
reprezentant fiscal, care este beneficiar al unor livr�ri de bunuri/prest�ri
de servicii care au loc în România, conform art. 132 sau 133.
    (7) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1):
    a) atunci când persoana obligat� la plata taxei, conform alin. (1), este o
persoan� impozabil� stabilit� în Comunitate, dar nu în România,
respectiva persoan� poate, în condi�iile stabilite prin norme, s�
desemneze un reprezentant fiscal ca persoan� obligat� la plata taxei;
    b) atunci când persoana obligat� la plata taxei, conform alin. (1), este o
persoan� impozabil� care nu este stabilit� în Comunitate, respectiva
persoan� este obligat�, în condi�iile stabilite prin norme, s� desemneze un
reprezentant fiscal ca persoan� obligat� la plata taxei.

 ART. 151
    Persoana obligat� la plata taxei pentru achizi�ii intracomunitare
    Persoana care efectueaz� o achizi�ie intracomunitar� de bunuri care
este taxabil�, conform prezentului titlu, este obligat� la plata taxei.

ART. 151
    Persoana obligat� la plata taxei pentru achizi�ii intracomunitare
    (1) Persoana care efectueaz� o achizi�ie intracomunitar� de bunuri care
este taxabil�, conform prezentului titlu, este obligat� la plata taxei.
    (2) Atunci când persoana obligat� la plata taxei pentru achizi�ia
intracomunitar�, conform alin. (1), este:
    a) o persoan� impozabil� stabilit� în Comunitate, dar nu în România,
respectiva persoan� poate, în condi�iile stabilite prin norme, s�
desemneze un reprezentant fiscal ca persoan� obligat� la plata taxei;
    b) o persoan� impozabil� care nu este stabilit� în Comunitate,
respectiva persoan� este obligat�, în condi�iile stabilite prin norme, s�
desemneze un reprezentant fiscal ca persoan� obligat� la plata taxei.
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ART. 151^2 R�spunderea individual� �i în solidar pentru plata taxei
(3) Furnizorul sau prestatorul este �inut r�spunz�tor individual �i în
solidar pentru plata taxei, în situa�ia în care persoana obligat� la plata
taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (1) lit. b) - e), dac� factura
prev�zut� la art. 155 alin. (5) sau autofactura prev�zut� la art. 155^1 alin.
(1):

ART. 151^2 R�spunderea individual� �i în solidar pentru plata taxei
(3) Furnizorul sau prestatorul este �inut r�spunz�tor individual �i în
solidar pentru plata taxei, în situa�ia în care persoana obligat� la plata
taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2) - (4) �i (6), dac� factura
prev�zut� la art. 155 alin. (5) sau autofactura prev�zut� la art. 155^1 alin.
(1):
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    a) nu este emis�;
    b) cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ce prive�te una dintre
urm�toarele informa�ii: numele/denumirea, adresa, codul de înregistrare
în scopuri de TVA al p�r�ilor contractante, denumirea sau cantitatea
bunurilor livrate/serviciilor prestate, elementele necesare calcul�rii bazei
de impozitare.

   a) nu este emis�;
  b) cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ce prive�te una dintre
urm�toarele informa�ii: numele/denumirea, adresa,codul de înregistrare
în scopuri de TVA al p�r�ilor contractante, denumirea sau cantitatea
bunurilor livrate/serviciilor prestate, elementele necesare calcul�rii bazei
de impozitare.

ART. 151^2 R�spunderea individual� �i în solidar pentru plata taxei
(6) Pentru aplicarea regimului de antrepozit de tax� pe valoarea ad�ugat�,
prev�zut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8, antrepozitarul �i transportatorul
bunurilor din antrepozit sau persoana responsabil� pentru transport sunt
�inu�i r�spunz�tori individual �i în solidar pentru plata taxei, împreun� cu
persoana obligat� la plata acesteia, conform art. 150 alin. (1) lit. a), f) �i
g) �i art. 151^1.
    (7) Persoana care desemneaz� o alt� persoan� ca reprezentant fiscal,
conform art. 150 alin. (2), este �inut� r�spunz�toare individual �i în
solidar pentru plata taxei, împreun� cu reprezentantul s�u fiscal.

ART. 151^2 R�spunderea individual� �i în solidar pentru plata taxei
(6)Pentru aplicarea regimului de antrepozit de tax� pe valoarea ad�ugat�,
prev�zut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8, antrepozitarul �i transportatorul
bunurilor din antrepozit sau persoana responsabil� pentru transport sunt
�inu�i r�spunz�tori individual �i în solidar pentru plata taxei, împreun� cu
persoana obligat� la plata acesteia, conform art. 150 alin. (1), (5) �i (6) �i
art. 151^1.
(7) Persoana care desemneaz� o alt� persoan� ca reprezentant fiscal,
conform art. 150 alin. (7) �i/sau art. 151 alin. (2), este �inut�
r�spunz�toare individual �i în solidar pentru plata taxei, împreun� cu
reprezentantul s�u fiscal.
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ART. 152
    Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
(1) Persoana impozabil� stabilit� în România, a c�rei cifr� de afaceri
anual�, declarat� sau realizat�, este inferioar� plafonului de 35.000 euro,
al c�rui echivalent în lei se stabile�te la cursul de schimb comunicat de
Banca Na�ional� a României la data ader�rii �i se rotunje�te la urm�toarea
mie poate solicita scutirea de tax�, numit� în continuare regim special de
scutire, pentru opera�iunile prev�zute la art. 126 alin. (1), cu excep�ia
livr�rilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform
art. 143 alin. (2) lit. b).
    (2) Cifra de afaceri care serve�te drept referin�� pentru aplicarea alin.
(1) este constituit� din valoarea total� a livr�rilor de bunuri �i a prest�rilor
de servicii care ar fi taxabile dac� nu ar fi desf��urate de o mic�
întreprindere, efectuate de persoana impozabil� în cursul unui an
calendaristic, incluzând �i opera�iunile scutite cu drept de deducere �i pe

ART. 152
 Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
    (1) Persoana impozabil� stabilit� în România conform art. 125^1 alin.
(2) lit. a), a c�rei cifr� de afaceri anual�, declarat� sau realizat�, este
inferioar� plafonului de 35.000 euro, al c�rui echivalent în lei se
stabile�te la cursul de schimb comunicat de Banca Na�ional� a României
la data ader�rii �i se rotunje�te la urm�toarea mie, poate solicita scutirea
de tax�, numit� în continuare regim special de scutire, pentru opera�iunile
prev�zute la art. 126 alin. (1), cu excep�ia livr�rilor intracomunitare de
mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
    (2) Cifra de afaceri care serve�te drept referin�� pentru aplicarea alin.
(1) este constituit� din valoarea total� a livr�rilor de bunuri �i a
prest�rilor de servicii efectuate de persoana impozabil� în cursul unui an
calendaristic, care ar fi taxabile dac� nu ar fi desf��urate de o mic�
întreprindere, opera�iunile rezultate din activit��i economice pentru care
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cele scutite f�r� drept de deducere, prev�zute la art. 141 alin. (2) lit. a), b),
e) �i f), dac� acestea nu sunt accesorii activit��ii principale, cu excep�ia
urm�toarelor:
    a) livr�rile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt
definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabil�;
    b) livr�rile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite
conform art. 143 alin. (2) lit. b).

locul livr�rii/prest�rii se consider� ca fiind în str�in�tate, dac� taxa ar fi
deductibil�, în cazul în care aceste opera�iuni ar fi fost realizate în
România conform art. 145 alin. (2) lit. b), opera�iunile scutite cu drept de
deducere �i cele scutite f�r� drept de deducere, prev�zute la art. 141 alin.
(2) lit. a), b), e) �i f), dac� acestea nu sunt accesorii activit��ii principale,
cu excep�ia urm�toarelor:
    a) livr�rile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt
definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabil�;
    b) livr�rile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite
conform art. 143 alin. (2) lit. b).

 ART. 152
     (8) Persoana impozabil� care aplic� regimul special de scutire:
    a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizi�iilor, în condi�iile
art. 145 �i 146;
    b) nu are voie s� men�ioneze taxa pe factur� sau alt document;
    c) este obligat� s� men�ioneze pe orice factur� o referire la prezentul
articol, pe baza c�reia se aplic� scutirea.

La articolul 152 alineatul (8), litera c) se abrog�. 130
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articolul 152^1, alineatul (9) 

(9) Agen�iile de turism nu au dreptul s� înscrie taxa în mod distinct în 
facturi sau în alte documente legale care se transmit c�l�torului, 
pentru serviciile unice c�rora li se aplic� regimul special, în acest caz 
înscriindu-se distinct în documente men�iunea "TVA inclus�". 

La articolul 152^1, alineatul (9) se modific� �i va avea urm�torul 
cuprins: 
    "(9) Agen�iile de turism nu au dreptul s� înscrie taxa în mod distinct 
în facturi sau în alte documente legale care se transmit c�l�torului, 
pentru serviciile unice c�rora li se aplic� regimul special 
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La articolul 152^2, alineatul (12) 
(12) Persoana impozabil� revânz�toare nu are dreptul s� înscrie taxa 
aferent� livr�rilor de bunuri supuse regimului special, în mod distinct, 
în facturile emise clien�ilor. Men�iunea "TVA inclus� �i 
nedeductibil�" va înlocui suma taxei datorate, pe facturi �i alte 
documente emise cump�r�torului. 

La articolul 152^2, alineatul (12) se modific� �i va avea urm�torul 
cuprins: 
    "(12) Persoana impozabil� revânz�toare nu are dreptul s� înscrie 
taxa aferent� livr�rilor de bunuri supuse regimului special, în mod 
distinct, în facturile emise clien�ilor 
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ART. 153 
    Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA 
    (1) Persoana impozabil� care este stabilit� în România, conform 
art. 125^1 alin. (2) lit. b), �i realizeaz� sau inten�ioneaz� s� realizeze 
o activitate economic� ce implic� opera�iuni taxabile �i/sau scutite de 
taxa pe valoarea ad�ugat� cu drept de deducere trebuie s� solicite 
înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, dup� 
cum urmeaz�: 
    a) înainte de realizarea unor astfel de opera�iuni, în urm�toarele 
cazuri: 
    1. dac� declar� c� urmeaz� s� realizeze o cifr� de afaceri care 
atinge sau dep��e�te plafonul de scutire prev�zut la art. 152 alin. (1), 
cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici; 
    2. dac� declar� c� urmeaz� s� realizeze o cifr� de afaceri 
inferioar� plafonului de scutire prev�zut la art. 152 alin. (1), dar 
opteaz� pentru aplicarea regimului normal de tax�; 
    b) dac� în cursul unui an calendaristic atinge sau dep��e�te 
plafonul de scutire prev�zut la art. 152 alin. (1), în termen de 10 zile 
de la sfâr�itul lunii în care a atins sau dep��it acest plafon; 
    c) dac� cifra de afaceri realizat� în cursul unui an calendaristic 
este inferioar� plafonului de scutire prev�zut la art. 152 alin. (1), dar 

Articolul 153 se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
    "ART. 153 
    Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA 
    (1) Persoana impozabil� care are sediul activit��ii economice în 
România �i realizeaz� sau inten�ioneaz� s� realizeze o activitate 
economic� ce implic� opera�iuni taxabile �i/sau scutite de taxa pe 
valoarea ad�ugat� cu drept de deducere trebuie s� solicite înregistrarea 
în scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumit� în 
continuare înregistrare normal� în scopuri de tax�, dup� cum urmeaz�: 
    a) înainte de realizarea unor astfel de opera�iuni, în urm�toarele 
cazuri: 
    1. dac� declar� c� urmeaz� s� realizeze o cifr� de afaceri care atinge 
sau dep��e�te plafonul de scutire prev�zut la art. 152 alin. (1), cu 
privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici; 
    2. dac� declar� c� urmeaz� s� realizeze o cifr� de afaceri inferioar� 
plafonului de scutire prev�zut la art. 152 alin. (1), dar opteaz� pentru 
aplicarea regimului normal de tax�; 
    b) dac� în cursul unui an calendaristic atinge sau dep��e�te plafonul 
de scutire prev�zut la art. 152 alin. (1), în termen de 10 zile de la 
sfâr�itul lunii în care a atins sau a dep��it acest plafon; 
    c) dac� cifra de afaceri realizat� în cursul unui an calendaristic este 
inferioar� plafonului de scutire prev�zut la art. 152 alin. (1), dar 133 
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opteaz� pentru aplicarea regimului normal de tax�. 
    (2) Prevederile alin. (1) se aplic� �i pentru persoana impozabil� 
care: 
    a) efectueaz� opera�iuni în afara României care dau drept de 
deducere a taxei, conform art. 145 alin. (2) lit. b); 
    b) efectueaz� opera�iuni scutite de tax� �i opteaz� pentru taxarea 
acestora, conform art. 141 alin. (3). 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (3) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanei tratate ca 
persoan� impozabil� numai pentru c� efectueaz� ocazional livr�ri 
intracomunitare de mijloace de transport noi. 
 (4) O persoan� impozabil� care nu este stabilit�, conform art. 125^1 
alin. (2) lit. b), �i nici înregistrat� în scopuri de TVA în România va 

opteaz� pentru aplicarea regimului normal de tax�; 
    d) dac� efectueaz� opera�iuni scutite de tax� �i opteaz� pentru 
taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3). 
    (2) Persoana impozabil� care are sediul activit��ii economice în 
afara României, dar este stabilit� în România printr-un sediu fix, 
conform art. 125^1 alin. (2) lit. b), este obligat� s� solicite 
înregistrarea în scopuri de TVA în România, astfel: 
    a) înaintea primirii serviciilor, în situa�ia în care urmeaz� s� 
primeasc� pentru sediul fix din România servicii pentru care este 
obligat� la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2), dac� 
serviciile sunt prestate de o persoan� impozabil� care este stabilit� în 
sensul art. 125^1 alin. (2) în alt stat membru; 
    b) înainte de prestarea serviciilor, în situa�ia în care urmeaz� s� 
presteze serviciile prev�zute la art. 133 alin. (2) de la sediul fix din 
România pentru un beneficiar persoan� impozabil� stabilit� în sensul 
art. 125^1 alin. (2) în alt stat membru care are obliga�ia de a pl�ti 
TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legisla�ia statului 
membru respectiv al art. 150 alin. (2); 
    c) înainte de realizarea unor activit��i economice de la respectivul 
sediu fix în condi�iile stabilite la art. 125^1 alin. (2) lit. b) �i c) care 
implic�: 
    1. livr�ri de bunuri taxabile �i/sau scutite cu drept de deducere, 
inclusiv livr�ri intracomunitare scutite de TVA conform art. 143 alin. 
(2); 
    2. prest�ri de servicii taxabile �i/sau scutite de taxa pe valoarea 
ad�ugat� cu drept de deducere, altele decât cele prev�zute la lit. a) �i 
b); 
    3. opera�iuni scutite de tax� �i opteaz� pentru taxarea acestora, 
conform art. 141 alin. (3); 
    4. achizi�ii intracomunitare de bunuri taxabile. 
    (3) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanei tratate ca 
persoan� impozabil� numai pentru c� efectueaz� ocazional livr�ri 
intracomunitare de mijloace de transport noi. 
    (4) O persoan� impozabil� care nu este stabilit� în România 
conform art. 125^1 alin. (2) �i nici înregistrat� în scopuri de TVA în 
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solicita înregistrarea în scopuri de TVA la organele fiscale 
competente pentru opera�iuni realizate pe teritoriul României care 
dau drept de deducere a taxei, înainte de efectuarea respectivelor 
opera�iuni, cu excep�ia situa�iilor în care persoana obligat� la plata 
taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (1) lit. b) - g). Nu sunt 
obligate s� se înregistreze în România conform acestui articol 
persoanele stabilite în afara Comunit��ii care efectueaz� servicii 
electronice c�tre persoane neimpozabile din România �i care sunt 
înregistrate într-un alt stat membru, conform regimului special 
pentru servicii electronice, pentru toate serviciile electronice prestate 
în Comunitate. 
    (5) O persoan� impozabil� nestabilit� în România �i neînregistrat� 
în scopuri de TVA în România, care are sau nu un sediu fix în 
România, care inten�ioneaz� s� efectueze o achizi�ie intracomunitar� 
de bunuri, pentru care este obligat� la plata taxei, conform art. 151, 
sau o livrare intracomunitar� de bunuri scutit� de tax�, va solicita 
înregistrarea în scopuri de TVA, conform acestui articol, înaintea 
efectu�rii achizi�iei intracomunitare sau a livr�rii intracomunitare. 
   
 
 
 
 
 
 
 
  (6) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, 
conform prezentului articol, toate persoanele care, în conformitate cu 
prevederile prezentului titlu, sunt obligate s� solicite înregistrarea, 
conform alin. (1), (2), (4) sau (5). 
    (7) În cazul în care o persoan� este obligat� s� se înregistreze, în 
conformitate cu prevederile alin. (1), (2), (4) sau (5), �i nu solicit� 
înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana 
respectiv� din oficiu. 
  (8) Organele fiscale competente pot anula înregistrarea unei 

România conform art. 153 va solicita înregistrarea în scopuri de TVA 
la organele fiscale competente pentru opera�iuni realizate pe teritoriul 
României care dau drept de deducere a taxei, înainte de efectuarea 
respectivelor opera�iuni, cu excep�ia situa�iilor în care persoana 
obligat� la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2) - 
(6). Nu sunt obligate s� se înregistreze în România, conform acestui 
articol, persoanele stabilite în afara Comunit��ii care efectueaz� 
servicii electronice c�tre persoane neimpozabile din România �i care 
sunt înregistrate într-un alt stat membru, conform regimului special 
pentru servicii electronice, pentru toate serviciile electronice prestate 
în Comunitate. 
    (5) Va solicita înregistrarea în scopuri de TVA conform acestui 
articol, înainte de realizarea opera�iunilor, persoana impozabil� 
nestabilit� în România �i neînregistrat� în scopuri de TVA în 
România, care inten�ioneaz�: 
    a) s� efectueze o achizi�ie intracomunitar� de bunuri pentru care 
este obligat� la plata taxei conform art. 151; sau 
    b) s� efectueze o livrare intracomunitar� de bunuri scutit� de tax�. 
    (6) Persoana impozabil� stabilit� în Comunitate, dar nu în România, 
care are obliga�ia s� se înregistreze în scopuri de TVA în România, 
poate, în condi�iile stabilite prin norme, s� î�i îndeplineasc� aceast� 
obliga�ie prin desemnarea unui reprezentant fiscal. Persoana 
impozabil� nestabilit� în Comunitate care are obliga�ia s� se 
înregistreze în scopuri de TVA în România este obligat�, în condi�iile 
stabilite prin norme, s� se înregistreze prin desemnarea unui 
reprezentant fiscal.  
    (7) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, 
conform prezentului articol, toate persoanele care, în conformitate cu 
prevederile prezentului titlu, sunt obligate s� solicite înregistrarea, 
conform alin. (1), (2), (4) sau (5). 
    (8) În cazul în care o persoan� este obligat� s� se înregistreze în 
scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile alin. (1), (2), (4) sau 
(5), �i nu solicit� înregistrarea, organele fiscale competente vor 
înregistra persoana respectiv� din oficiu. 
    (9) Organele fiscale competente pot anula înregistrarea unei 
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persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, dac�, 
potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligat� s� 
solicite înregistrarea sau nu avea dreptul s� solicite înregistrarea în 
scopuri de TVA, conform prezentului articol. De asemenea, organele 
fiscale competente pot anula din oficiu înregistrarea unei persoane în 
scopuri de TVA, conform prezentului articol, în cazul persoanelor 
impozabile care figureaz� în lista contribuabililor declara�i inactivi 
potrivit art. 11, precum �i a persoanelor impozabile în inactivitate 
temporar�, înscris� în registrul comer�ului, potrivit legii. Procedura 
de scoatere din eviden�� este stabilit� prin normele procedurale în 
vigoare. Dup� anularea înregistr�rii în scopuri de TVA, persoanele 
impozabile pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA numai dac� 
înceteaz� situa�ia care a condus la scoaterea din eviden��. 
    (9) Persoana înregistrat� conform prezentului articol, în termen de 
15 zile de la producerea oric�ruia dintre evenimentele de mai jos, va 
anun�a în scris organele fiscale competente cu privire la: 
    a) modific�ri ale informa�iilor declarate în cererea de înregistrare 
sau furnizate prin alt� metod� organului fiscal competent, în leg�tur� 
cu înregistrarea sa, sau care apar în certificatul de înregistrare; 
    b) încetarea activit��ii sale economice. 
    (10) Prin norme se stabilesc condi�iile de aplicare a prevederilor 
prezentului articol. 

 

persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, dac�, 
potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligat� s� 
solicite înregistrarea sau nu avea dreptul s� solicite înregistrarea în 
scopuri de TVA, conform prezentului articol. De asemenea, organele 
fiscale competente pot anula din oficiu înregistrarea unei persoane în 
scopuri de TVA, conform prezentului articol, în cazul persoanelor 
impozabile care figureaz� în lista contribuabililor declara�i inactivi 
potrivit art. 11, precum �i a persoanelor impozabile în inactivitate 
temporar�, înscris� în registrul comer�ului, potrivit legii. Procedura de 
scoatere din eviden�� este stabilit� prin normele procedurale în 
vigoare. Dup� anularea înregistr�rii în scopuri de TVA persoanele 
impozabile pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA numai dac� 
înceteaz� situa�ia care a condus la scoaterea din eviden��.     
(10) Persoana înregistrat� conform prezentului articol va anun�a în 
scris organele fiscale competente cu privire la modific�rile 
informa�iilor declarate în cererea de înregistrare sau furnizate prin alt� 
metod� organului fiscal competent, în leg�tur� cu înregistrarea sa, sau 
care apar în certificatul de înregistrare în termen de 15 zile de la 
producerea oric�ruia dintre aceste evenimente. 
    (11) În cazul încet�rii desf��ur�rii de opera�iuni care dau drept de 
deducere a taxei sau în cazul încet�rii activit��ii sale economice, orice 
persoan� înregistrat� conform prezentului articol va anun�a în scris 
organele fiscale competente în termen de 15 zile de la producerea 
oric�ruia dintre aceste evenimente în scopul scoaterii din eviden�a 
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Prin norme procedurale se 
stabilesc data de la care are loc scoaterea din eviden�� �i procedura 
aplicabil�. 

 
ART. 153^1 
    Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectueaz� 
achizi�ii intracomunitare 
    (1) Persoana impozabil� care nu este înregistrat� �i nu are 
obliga�ia s� se înregistreze, conform art. 153, �i persoana juridic� 
neimpozabil� care inten�ioneaz� s� efectueze o achizi�ie 

Articolul 153^1 se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
    "ART. 153^1 
    Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectueaz� 
achizi�ii intracomunitare sau pentru servicii 
    (1) Are obliga�ia s� solicite înregistrarea în scopuri de TVA, 
conform prezentului articol: 
    a) persoana impozabil� care are sediul activit��ii economice în 
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intracomunitar� în România au obliga�ia s� solicite înregistrarea în 
scopuri de TVA, conform prezentului articol, înaintea efectu�rii 
achizi�iei intracomunitare, în cazul în care valoarea achizi�iei 
intracomunitare respective dep��e�te plafonul pentru achizi�ii 
intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achizi�ia 
intracomunitar�. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Persoana impozabil� care nu este înregistrat� �i nu este obligat� 
s� se înregistreze, conform art. 153, �i persoana juridic� 
neimpozabil� pot solicita s� se înregistreze, conform prezentului 
articol, în cazul în care realizeaz� achizi�ii intracomunitare, conform 
art. 126 alin. (6). 
   
  (3) Organele fiscale competente vor înregistra, în scopuri de TVA, 
conform prezentului articol, orice persoan� care solicit� 
înregistrarea, conform alin. (1) sau (2). 
    (4) Dac� persoana obligat� s� se înregistreze în scopuri de TVA, 
în condi�iile alin. (1), nu solicit� înregistrarea, organele fiscale 
competente vor înregistra persoana respectiv� din oficiu. 
    (5) Persoana înregistrat� în scopuri de TVA, conform alin. (1), 

România �i persoana juridic� neimpozabil� stabilit� în România, 
neînregistrate �i care nu au obliga�ia s� se înregistreze conform art. 
153 �i care nu sunt deja înregistrate conform lit. b) sau c) sau alin. (2), 
care efectueaz� o achizi�ie intracomunitar� taxabil� în România, 
înainte de efectuarea achizi�iei intracomunitare, dac� valoarea 
achizi�iei intracomunitare respective dep��e�te plafonul pentru 
achizi�ii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achizi�ia 
intracomunitar�; 
    b) persoana impozabil� care are sediul activit��ii economice în 
România, neînregistrat� �i care nu are obliga�ia s� se înregistreze 
conform art. 153 �i care nu este deja înregistrat� conform lit. a) sau c) 
sau a alin. (2), dac� presteaz� servicii care au locul în alt stat membru, 
pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligat� la plata 
taxei conform echivalentului din legisla�ia altui stat membru al art. 
150 alin. (2), înainte de prestarea serviciului; 
    c) persoana impozabil� care î�i are stabilit sediul activit��ii 
economice în România, care nu este înregistrat� �i nu are obliga�ia s� 
se înregistreze conform art. 153 �i care nu este deja înregistrat� 
conform lit. a) sau b) sau a alin. (2), dac� prime�te de la un prestator, 
persoan� impozabil� stabilit� în alt stat membru, servicii pentru care 
este obligat� la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2), 
înaintea primirii serviciilor respective. 
    (2) Persoana impozabil� care are sediul activit��ii economice în 
România, dac� nu este înregistrat� �i nu este obligat� s� se 
înregistreze conform art. 153, �i persoana juridic� neimpozabil� 
stabilit� în România pot solicita s� se înregistreze, conform 
prezentului articol, în cazul în care realizeaz� achizi�ii 
intracomunitare, conform art. 126 alin. (6). 
    (3) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, 
conform prezentului articol, orice persoan� care solicit� înregistrarea, 
conform alin. (1) sau (2). 
    (4) Dac� persoana obligat� s� se înregistreze în scopuri de TVA, în 
condi�iile alin. (1), nu solicit� înregistrarea, organele fiscale 
competente vor înregistra persoana respectiv� din oficiu. 
    (5) Persoana înregistrat� în scopuri de TVA conform alin. (1) lit. a) 
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poate solicita anularea înregistr�rii sale oricând, dup� expirarea 
anului calendaristic urm�tor celui în care a fost înregistrat�, dac� 
valoarea achizi�iilor sale intracomunitare nu a dep��it plafonul de 
achizi�ii în anul în care face solicitarea sau în anul calendaristic 
anterior �i dac� nu �i-a exercitat op�iunea conform alin. (7). 
    (6) Persoana înregistrat� în scopuri de TVA, conform alin. (2), 
poate solicita anularea înregistr�rii oricând dup� expirarea a 2 ani 
calendaristici care urmeaz� anului în care a optat pentru 
înregistrare, dac� valoarea achizi�iilor sale intracomunitare nu a 
dep��it plafonul de achizi�ii în anul în care depune aceast� solicitare 
sau în anul calendaristic anterior, dac� nu �i-a exercitat op�iunea 
conform alin. (7). 
    (7) Dac� dup� expirarea anului calendaristic prev�zut la alin. (5) 
sau a celor 2 ani calendaristici prev�zu�i la alin. (6), care urmeaz� 
celui în care s-a efectuat înregistrarea, persoana impozabil� 
efectueaz� o achizi�ie intracomunitar� în baza codului de 
înregistrare în scopuri de TVA, ob�inut conform prezentului articol, 
se consider� c� persoana a optat conform art. 126 alin. (6), cu 
excep�ia cazului în care a dep��it plafonul de achizi�ii 
intracomunitare. 
   
- 
 
  (8) Organele fiscale competente vor anula înregistrarea unei 
persoane, conform prezentului articol, dac�: 
    a) persoana respectiv� este înregistrat� în scopuri de TVA, 
conform art. 153; sau 
    b) persoana respectiv� are dreptul la anularea înregistr�rii în 
scopuri de TVA, conform prezentului articol, �i solicit� anularea 
conform alin. (5) sau (6). 

 

poate solicita anularea înregistr�rii sale oricând, dup� expirarea anului 
calendaristic urm�tor celui în care a fost înregistrat�, dac� valoarea 
achizi�iilor sale intracomunitare nu a dep��it plafonul de achizi�ii în 
anul în care face solicitarea sau în anul calendaristic anterior �i dac� 
nu �i-a exercitat op�iunea conform alin. (7). 
    (6) Persoana înregistrat� în scopuri de TVA conform alin. (2) poate 
solicita anularea înregistr�rii oricând dup� expirarea a 2 ani 
calendaristici care urmeaz� anului în care a optat pentru înregistrare, 
dac� valoarea achizi�iilor sale intracomunitare nu a dep��it plafonul de 
achizi�ii în anul în care depune aceast� solicitare sau în anul 
calendaristic anterior, dac� nu �i-a exercitat op�iunea conform alin. 
(7). 
    (7) Dac� dup� expirarea anului calendaristic prev�zut la alin. (5) 
sau a celor 2 ani calendaristici prev�zu�i la alin. (6), care urmeaz� 
celui în care s-a efectuat înregistrarea, persoana impozabil� efectueaz� 
o achizi�ie intracomunitar� în baza codului de înregistrare în scopuri 
de TVA, ob�inut conform prezentului articol, se consider� c� persoana 
a optat conform art. 126 alin. (6), cu excep�ia cazului în care a dep��it 
plafonul de achizi�ii intracomunitare. 
    (8) Persoana înregistrat� conform alin. (1) lit. b) �i c) poate solicita 
anularea înregistr�rii sale oricând dup� expirarea anului calendaristic 
în care a fost înregistrat�, cu excep�ia situa�iei în care trebuie s� 
r�mân� înregistrat� conform alin. (5) - (7). 
    (9) Organele fiscale competente vor anula înregistrarea unei 
persoane, conform prezentului articol, dac�: 
    a) persoana respectiv� este înregistrat� în scopuri de TVA, conform 
art. 153; sau 
    b) persoana respectiv� are dreptul la anularea înregistr�rii în scopuri 
de TVA, conform prezentului articol, �i solicit� anularea conform 
alin. (5), (6) �i (8). 
    (10) Înregistrarea în scopuri de TVA conform prezentului articol nu 
confer� persoanei impozabile calitatea de persoan� înregistrat� normal 
în scopuri de TVA, acest cod fiind utilizat numai pentru achizi�ii 
intracomunitare sau pentru serviciile prev�zute la art. 133 alin. (2), 
primite de la persoane impozabile stabilite în alt stat membru sau 
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prestate c�tre persoane impozabile stabilite în alt stat membru. 
(11) Prevederile art. 153 alin. (9) se aplic� corespunz�tor �i pentru 
persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform prezentului 
articol." 

 
ART. 154   
 Prevederi generale referitoare la înregistrare 
    (1) Codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 
153 �i 153^1, are prefixul "RO", conform Standardului interna�ional 
ISO 3166 - alpha 2. 
    (2) Anularea înregistr�rii în scopuri de TVA a unei persoane nu o 
exonereaz� de r�spunderea care îi revine, conform prezentului titlu, 
pentru orice ac�iune anterioar� datei anul�rii �i de obliga�ia de a 
solicita înregistrarea în condi�iile prezentului titlu. 
   (3) Departamentele unei institu�ii publice se pot înregistra pentru 
scopuri de TVA, dac� pot fi considerate ca parte distinct� din 
structura organizatoric� a institu�iei publice, prin care se realizeaz� 
opera�iuni impozabile. 
    (4) Prin norme se stabilesc cazurile în care persoanele nestabilite 
în România pot fi scutite de înregistrarea pentru scopuri de TVA, 
conform prezentului capitol. 
 (5) Persoanele înregistrate: 
    a) conform art. 153 vor comunica codul de înregistrare în scopuri 
de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sau clien�ilor. Informarea 
este op�ional� dac� persoana beneficiaz� de prest�ri de servicii, 
conform art. 133 alin. (2) lit. c) - g), lit. h) pct. 2 �i lit. i); 
    b) conform art. 153^1 vor comunica codul de înregistrare în 
scopuri de TVA furnizorului de fiecare dat� când realizeaz� o 
achizi�ie intracomunitar� de bunuri. Comunicarea codului este 
op�ional� în cazul în care persoana respectiv� beneficiaz� de 
prest�ri de servicii, conform art. 133 alin. (2) lit. c) - g), lit. h) pct. 2 
�i lit. i). Pentru alte opera�iuni constând în livr�ri de bunuri �i 
prest�ri de servicii este interzis� comunicarea codului de înregistrare 
în scopuri de TVA, ob�inut în temeiul art. 153^1, 

Articolul 154 se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
    "ART. 154 
    Prevederi generale referitoare la înregistrare 
    (1) Codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 
153 �i 153^1, are prefixul <<RO>>, conform Standardului 
interna�ional ISO 3166 - alpha 2. 
    (2) Anularea înregistr�rii în scopuri de TVA a unei persoane nu o 
exonereaz� de r�spunderea care îi revine, conform prezentului titlu, 
pentru orice ac�iune anterioar� datei anul�rii �i de obliga�ia de a 
solicita înregistrarea în condi�iile prezentului titlu. 
    
 
 
 
 (3) Prin norme se stabilesc cazurile în care persoanele nestabilite în 
România care sunt obligate la plata TVA în România conform art. 150 
alin. (1) pot fi scutite de înregistrarea în scopuri de TVA în România. 
    (4) Persoanele înregistrate: 
    a) conform art. 153 vor comunica codul de înregistrare în scopuri 
de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sau clien�ilor; 
    
 
 b) conform art. 153^1 vor comunica codul de înregistrare în scopuri 
de TVA: 
    1. furnizorului/prestatorului, atunci când au obliga�ia pl��ii taxei 
conform art. 150 alin. (2) - (6) �i art. 151; 
    2. beneficiarului, persoan� impozabil� din alt stat membru, c�tre 
care presteaz� servicii pentru care acesta este obligat la plata taxei 
conform echivalentului din alt stat membru al art. 150 alin. (2)." 
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furnizorilor/prestatorilor sau clien�ilor. 
    (6) Persoana impozabil� nestabilit� în România, care �i-a desemnat 
un reprezentant fiscal, va comunica denumirea/numele, adresa �i 
codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 
reprezentantului s�u fiscal, clien�ilor �i furnizorilor s�i, pentru 
opera�iunile efectuate sau de care a beneficiat în România. 

La articolul 155, alineatele (4) �i (5) 
 
(4) Persoana impozabil� va emite o autofactur�, în termenul stabilit 
la alin. (1), pentru fiecare transfer pe care l-a efectuat în alt stat 
membru, în condi�iile art. 128 alin. (10). 
     
 
(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele informa�ii: 
    a) num�rul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care 
identific� factura în mod unic; 
    b) data emiterii facturii; 
    c) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la 
art. 153, dup� caz, ale persoanei impozabile care emite factura; 
    d) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la 
art. 153, ale reprezentantului fiscal, în cazul în care 
furnizorul/prestatorul nu este stabilit în România �i �i-a desemnat un 
reprezentant fiscal, dac� acesta din urm� este persoana obligat� la 
plata taxei; 
    e) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la 
art. 153, ale cump�r�torului de bunuri sau servicii, dup� caz; 
    f) numele �i adresa cump�r�torului, precum �i codul de 
înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care cump�r�torul este 
înregistrat, conform art. 153, precum �i adresa exact� a locului în 
care au fost transferate bunurile, în cazul livr�rilor intracomunitare 
de bunuri prev�zute la art. 143 alin. (2) lit. d); 
    g) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la 
art. 153, ale reprezentantului fiscal, în cazul în care cealalt� parte 
contractant� nu este stabilit� în România �i �i-a desemnat un 

La articolul 155, alineatele (4) �i (5) se modific� �i vor avea urm�torul 
cuprins: 
    "(4) Persoana impozabil� va emite o autofactur� în termenul stabilit 
la alin. (1), pentru fiecare transfer pe care l-a efectuat în alt stat 
membru, în condi�iile art. 128 alin. (10) �i pentru fiecare achizi�ie 
intracomunitar� efectuat� în România în condi�iile stabilite la art. 
130^1 alin. (2) lit. a). 
 (5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele informa�ii: 
    a) num�rul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care 
identific� factura în mod unic; 
    b) data emiterii facturii; 
    c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data 
încas�rii unui avans, în m�sura în care aceast� dat� difer� de data 
emiterii facturii; 
    d) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare în scopuri de 
TVA sau, dup� caz, codul de identificare fiscal�, ale persoanei 
impozabile care emite factura; 
    e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit 
în România �i care �i-a desemnat un reprezentant fiscal, precum �i 
denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare în scopuri de TVA, 
conform art. 153, ale reprezentantului fiscal; 
    f) denumirea/numele �i adresa beneficiarului bunurilor sau 
serviciilor, precum �i codul de înregistrare în scopuri de TVA sau 
codul de identificare fiscal� ale beneficiarului, dac� acesta este o 
persoan� impozabil� sau o persoan� juridic� neimpozabil�; 
    g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România 
�i care �i-a desemnat un reprezentant fiscal, precum �i 
denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 153 
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reprezentant fiscal în România, în cazul în care reprezentantul fiscal 
este persoan� obligat� la plata taxei; 
    h) codul de înregistrare în scopuri de TVA furnizat de client 
prestatorului, pentru serviciile prev�zute la art. 133 alin. (2) lit. c) - 
f), lit. h) pct. 2 �i lit. i); 
    i) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care se identific� 
cump�r�torul în cel�lalt stat membru, în cazul opera�iunii prev�zute 
la art. 143 alin. (2) lit. a); 
    j) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care furnizorul s-a 
identificat în alt stat membru �i sub care a efectuat achizi�ia 
intracomunitar� în România, precum �i codul de înregistrare în 
scopuri de TVA, prev�zut la art. 153 sau 153^1, al cump�r�torului, 
în cazul aplic�rii art. 126 alin. (4) lit. b); 
    k) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor 
prestate, precum �i particularit��ile prev�zute la art. 125^1 alin. (3) 
în definirea bunurilor, în cazul livr�rii intracomunitare de mijloace 
 de transport noi; 
    l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data 
încas�rii unui avans, cu excep�ia cazului în care factura este emis� 
înainte de data livr�rii/prest�rii sau încas�rii avansului; 
    m) baza de impozitare a bunurilor �i serviciilor, pentru fiecare 
cot�, scutire sau opera�iune netaxabil�, pre�ul unitar, exclusiv taxa, 
precum �i rabaturile, remizele, risturnele �i alte reduceri de pre�; 
    n) indicarea, în func�ie de cotele taxei, a taxei colectate �i a sumei 
totale a taxei colectate, exprimate în lei, sau a urm�toarelor 
men�iuni: 
    1. în cazul în care nu se datoreaz� taxa, o men�iune referitoare la 
prevederile aplicabile din prezentul titlu sau din Directiva 112 ori 
men�iunile "scutit cu drept de deducere", "scutit f�r� drept de 
deducere", "neimpozabil� în România" sau, dup� caz, "neinclus în 
baza de impozitare"; 
    2. în cazul în care taxa se datoreaz� de beneficiar în condi�iile art. 
150 alin. (1) lit. b) - d) �i g), o men�iune la prevederile prezentului 
titlu sau ale Directivei 112 ori men�iunea "taxare invers�" pentru 
opera�iunile prev�zute la art. 160; 

ale reprezentantului fiscal; 
    h) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor 
prestate, precum �i particularit��ile prev�zute la art. 125^1 alin. (3) în 
definirea bunurilor, în cazul livr�rii intracomunitare de mijloace de 
transport noi; 
    i) baza de impozitare a bunurilor �i serviciilor sau, dup� caz, 
avansurile facturate, pentru fiecare cot�, scutire sau opera�iune 
netaxabil�, pre�ul unitar, exclusiv taxa, precum �i rabaturile, remizele, 
risturnele �i alte reduceri de pre�; 
    j) indicarea cotei de tax� aplicate �i a sumei taxei colectate, 
exprimate în lei, în func�ie de cotele taxei; 
    k) în cazul în care nu se datoreaz� taxa, trimiterea la dispozi�iile 
aplicabile din prezentul titlu sau din Directiva 112 sau orice alt� 
men�iune din care s� rezulte c� livrarea de bunuri sau prestarea de 
servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare invers�; 
    l) în cazul în care se aplic� regimul special pentru agen�iile de 
turism, trimiterea la art. 152^1, la art. 306 din Directiva 112 sau orice 
alt� referin�� care s� indice faptul c� a fost aplicat regimul special; 
    m) dac� se aplic� unul dintre regimurile speciale pentru bunuri 
second-hand, opere de art�, obiecte de colec�ie �i antichit��i, trimiterea 
la art. 152^2, la art. 313, 326 ori 333 din Directiva 112 sau orice alt� 
referin�� care s� indice faptul c� 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 pentru aceea�i 
opera�iune." 
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    3. în cazul în care se aplic� regimul special pentru agen�iile de 
turism, trimiterea la art. 152^1 ori la art. 306 din Directiva 112 sau 
orice alt� trimitere care s� indice faptul c� a fost aplicat regimul 
special; 
    4. dac� se aplic� unul dintre regimurile speciale pentru bunuri 
second-hand, opere de art�, obiecte de colec�ie �i antichit��i, 
trimiterea la art. 152^2 sau la art. 313, 326 ori 333 din Directiva 112 
sau orice alt� trimitere care s� indice faptul c� a fost aplicat unul 
dintre regimurile respective; 
    o) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci 
când se emit mai multe facturi sau documente pentru aceea�i 
opera�iune; 
    p) orice alt� men�iune cerut� de acest titlu. 

Art. 155 alin. (7)  
(7) Prin derogare de la alin. (1) �i f�r� s� contravin� prevederilor 
alin. (3), persoana impozabil� este scutit� de obliga�ia emiterii 
facturii, pentru urm�toarele opera�iuni, cu excep�ia cazului în care 
beneficiarul solicit� factura: 
    a) transportul persoanelor cu taximetre, precum �i transportul 
persoanelor pe baza biletelor de c�l�torie sau a abonamentelor; 
    b) livr�rile de bunuri prin magazinele de comer� cu am�nuntul �i 
prest�rile de servicii c�tre popula�ie, consemnate în documente, f�r� 
nominalizarea cump�r�torului; 
    c) livr�rile de bunuri �i prest�rile de servicii consemnate în 
documente specifice, care con�in cel pu�in informa�iile prev�zute la 
alin. (5). 

La articolul 155 alineatul (7), litera c) se abrog�. 137 

 
 
ART. 155^1 
(1) Persoana impozabil� sau persoana juridic� neimpozabil�, 
obligat� la plata taxei, în condi�iile art. 150 alin. (1) lit. b) - e) �i g) �i 
ale art. 151, trebuie s� autofactureze, pân� cel mai târziu în a 15-a zi 
lucr�toare a lunii urm�toare celei în care ia na�tere faptul generator 

La articolul 155^1, alineatele (1) - (3) se modific� �i vor avea 
urm�torul cuprins: 
    "ART. 155^1 
    (1) Persoana impozabil� sau persoana juridic� neimpozabil�, 
obligat� la plata taxei în condi�iile art. 150 alin. (2) - (4) �i (6) �i ale 
art. 151, trebuie s� autofactureze opera�iunile respective pân� cel mai 
târziu în a 15-a zi a lunii urm�toare celei în care ia na�tere faptul 
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al taxei, în cazul în care persoana respectiv� nu se afl� în posesia 
facturii emise de furnizor/prestator. 
    (2) Autofactura prev�zut� la alin. (1) trebuie s� cuprind� 
urm�toarele informa�ii: 
    a) un num�r de ordine secven�ial �i data emiterii autofacturii; 
    b) denumirea/numele �i adresa p�r�ilor implicate în opera�iune; 
    c) codul de înregistrare în scopuri de TVA, prev�zut la art. 153 
sau, dup� caz, la art. 153^1, al persoanei care emite autofactura; 
    d) data faptului generator, în cazul unei achizi�ii intracomunitare; 
    e) elementele prev�zute la art. 155 alin. (5) lit. j); 
    f) indicarea, pe cote, a bazei de impozitare �i suma taxei datorate; 
    g) num�rul sub care este înscris� autofactura în jurnalul de 
cump�r�ri, în registrul pentru nontransferuri sau în registrul 
bunurilor primite, pentru bunurile mobile corporale, transportate 
dintr-un alt stat membru în România, pe care persoana impozabil� 
trebuie s� le completeze, conform art. 156 alin. (4). 
    (3) La primirea facturii privind opera�iunile prev�zute la alin. (1), 
persoana impozabil� sau persoana juridic� neimpozabil� va înscrie pe 
factur� o referire la autofacturare, iar pe autofactur�, o referire la 
factur�. 

generator al taxei, în cazul în care persoana respectiv� nu se afl� în 
posesia facturii emise de furnizor/prestator. 
    (2) Persoana impozabil� sau persoana juridic� neimpozabil�, 
obligat� la plata taxei în condi�iile art. 150 alin. (2) - (4) �i (6), trebuie 
s� autofactureze suma avansurilor pl�tite în leg�tur� cu opera�iunile 
respective cel târziu pân� în cea de-a 15-a zi a lunii urm�toare celei în 
care a pl�tit avansurile, în cazul în care persoana respectiv� nu se afl� 
în posesia facturii emise de furnizor/prestator, cu excep�ia situa�iei în 
care faptul generator de tax� a intervenit în aceea�i lun�, caz în care 
sunt aplicabile prevederile alin. (1). 
    
 
 
 
 
 
 (3) La primirea facturii privind opera�iunile prev�zute la alin. (1) �i 
(2), persoana impozabil� sau persoana juridic� neimpozabil� va 
înscrie pe factur� o referire la autofacturare, iar pe autofactur�, o 
referire la factur�." 

   
 
(2) Prin derogare de la alin. (1), perioada fiscal� este trimestrul 
calendaristic pentru persoana impozabil� care în cursul anului 
calendaristic precedent a realizat o cifr� de afaceri din opera�iuni 
taxabile �i/sau scutite cu drept de deducere care nu a dep��it plafonul 
de 100.000 euro al c�rui echivalent în lei se calculeaz� conform 
normelor. 
………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
(4) Întreprinderile mici care se înregistreaz� în scopuri de TVA, 

La articolul 156^1, alineatele (2), (4) - (6) �i (6^2) se modific� �i vor 
avea urm�torul cuprins: 
    "(2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), perioada fiscal� este 
trimestrul calendaristic pentru persoana impozabil� care în cursul 
anului calendaristic precedent a realizat o cifr� de afaceri din 
opera�iuni taxabile �i/sau scutite cu drept de deducere �i/sau 
neimpozabile în România conform art. 132 �i 133, dar care dau drept 
de deducere conform art. 145 alin. (2) lit. b), care nu a dep��it 
plafonul de 100.000 euro al c�rui echivalent în lei se calculeaz� 
conform normelor, cu excep�ia situa�iei în care persoana impozabil� a 
efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe 
achizi�ii intracomunitare de bunuri. 
    .......................................................................... 
    (4) Întreprinderile mici care se înregistreaz� în scopuri de TVA, 
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conform art. 153, în cursul anului, trebuie s� declare cu ocazia 
înregistr�rii cifra de afaceri ob�inut�, recalculat� în baza activit��ii 
corespunz�toare unui an calendaristic întreg. Dac� aceast� cifr� 
dep��e�te plafonul prev�zut la alin. (2), în anul respectiv, perioada 
fiscal� va fi luna calendaristic�, conform alin. (1). Dac� aceast� 
cifr� de afaceri recalculat� nu dep��e�te plafonul prev�zut la alin. 
(2), persoana impozabil� va utiliza trimestrul calendaristic ca 
perioad� fiscal�. 
    
 
 
 (5) Dac� cifra de afaceri efectiv ob�inut� în anul înregistr�rii, 
recalculat� în baza activit��ii corespunz�toare unui an calendaristic 
întreg, dep��e�te plafonul prev�zut la alin. (2), în anul urm�tor, 
perioada fiscal� va fi luna calendaristic�, conform alin. (1). Dac� 
aceast� cifr� de afaceri efectiv� nu dep��e�te plafonul prev�zut la 
alin. (2), persoana impozabil� va utiliza trimestrul calendaristic ca 
perioad� fiscal�. 
    
 
 (6) Persoana impozabil� care, potrivit alin. (2) �i (5), are obliga�ia 
depunerii deconturilor trimestriale trebuie s� depun� la organele 
fiscale competente, pân� la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare 
în care s� men�ioneze cifra de afaceri din anul precedent, ob�inut� 
sau, dup� caz, recalculat�. 
…………………………………………………………………. 
 
(6^2) Persoana impozabil� care potrivit alin. (6^1) este obligat� s� 
î�i schimbe perioada fiscal� trebuie s� depun� o declara�ie de 
men�iuni la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile 
lucr�toare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achizi�iei 
intracomunitare care genereaz� aceast� obliga�ie, �i va utiliza ca 
perioad� fiscal� luna calendaristic�, f�r� a avea posibilitatea de a 
reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioad� fiscal�. 
 

conform art. 153, în cursul anului, trebuie s� declare cu ocazia 
înregistr�rii cifra de afaceri ob�inut�, recalculat� în baza activit��ii 
corespunz�toare unui an calendaristic întreg. Dac� aceast� cifr� de 
afaceri recalculat� dep��e�te plafonul prev�zut la alin. (2), în anul 
respectiv perioada fiscal� va fi luna calendaristic�, conform alin. (1). 
Dac� aceast� cifr� de afaceri recalculat� nu dep��e�te plafonul 
prev�zut la alin. (2), persoana impozabil� va utiliza trimestrul 
calendaristic ca perioad� fiscal�, cu excep�ia situa�iei în care a efectuat 
în cursul anului calendaristic respectiv una sau mai multe achizi�ii 
intracomunitare de bunuri înainte de înregistrarea în scopuri de TVA 
conform art. 153. 
    (5) Dac� cifra de afaceri efectiv ob�inut� în anul înregistr�rii, 
recalculat� în baza activit��ii corespunz�toare unui an calendaristic 
întreg, dep��e�te plafonul prev�zut la alin. (2), în anul urm�tor 
perioada fiscal� va fi luna calendaristic�, conform alin. (1). Dac� 
aceast� cifr� de afaceri efectiv� nu dep��e�te plafonul prev�zut la alin. 
(2), persoana impozabil� va utiliza trimestrul calendaristic ca perioad� 
fiscal� cu excep�ia situa�iei în care persoana impozabil� a efectuat în 
cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizi�ii 
intracomunitare de bunuri. 
    (6) Persoana impozabil� care, potrivit alin. (2) �i (5), are obliga�ia 
depunerii deconturilor trimestriale trebuie s� depun� la organele 
fiscale competente, pân� la data de 25 ianuarie inclusiv, o declara�ie 
de men�iuni în care s� înscrie cifra de afaceri din anul precedent, 
ob�inut� sau, dup� caz, recalculat� �i o men�iune referitoare la faptul 
c� nu a efectuat achizi�ii intracomunitare de bunuri în anul precedent. 
    .......................................................................... 
    (6^2) Persoana impozabil� care potrivit alin. (6^1) este obligat� s� 
î�i schimbe perioada fiscal� trebuie s� depun� o declara�ie de men�iuni 
la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucr�toare 
de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achizi�iei 
intracomunitare care genereaz� aceast� obliga�ie, �i va utiliza ca 
perioad� fiscal� luna calendaristic� pentru anul curent �i pentru anul 
urm�tor. Dac� în cursul anului urm�tor nu efectueaz� nicio achizi�ie 
intracomunitar� de bunuri, persoana respectiv� va reveni conform 
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alin. (1) la trimestrul calendaristic drept perioad� fiscal�. În acest sens 
va trebui s� depun� declara�ia de men�iuni prev�zut� la alin. (6)." 

 
ART. 156^3  
Alte declara�ii 
    (1) Persoanele înregistrate conform art. 153^1, dar neînregistrate 
�i care nu trebuie s� se înregistreze conform art. 153, trebuie s� 
depun� la organele fiscale competente un decont special de tax� 
pentru: 
    a) achizi�ii intracomunitare, altele decât achizi�iile 
intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse 
accizabile; 
    b) opera�iuni pentru care sunt obligate la plata taxei, conform art. 
150 alin. (1) lit. c), d) �i e). 
    (2) Persoanele impozabile neînregistrate �i care nu trebuie s� se 
înregistreze conform art. 153, indiferent dac� sunt sau nu sunt 
înregistrate conform art. 153^1, trebuie s� depun� la organele fiscale 
competente un decont special de tax� pentru opera�iunile pentru care 
sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. b). 
    (3) Persoanele care nu sunt înregistrate �i care nu trebuie s� se 
înregistreze conform art. 153, indiferent dac� sunt sau nu sunt 
înregistrate conform art. 153^1, trebuie s� depun� la organele fiscale 
competente un decont special de tax� privind achizi�iile 
intracomunitare de mijloace de transport noi. 
    (4) Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate �i care nu 
trebuie s� se înregistreze conform art. 153 �i persoanele juridice 
neimpozabile, indiferent dac� sunt sau nu sunt înregistrate conform 
art. 153^1, trebuie s� întocmeasc� �i s� depun� la organele fiscale 
competente un decont special de tax� pentru: 
    a) achizi�ii intracomunitare de produse accizabile; 
    b) opera�iuni pentru care sunt obligate la plata taxei, conform art. 
150 alin. (1) lit. f), cu excep�ia situa�iei în care are loc un import de 
bunuri sau o achizi�ie intracomunitar�; 
    c) opera�iuni pentru care sunt obligate la plata taxei, conform art. 

Articolul 156^3 se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
    "ART. 156^3 
Decontul special de tax� �i alte declara�ii 
    (1) Decontul special de tax� se depune la organele fiscale 
competente de c�tre persoanele care nu sunt înregistrate �i care nu 
trebuie s� se înregistreze conform art. 153, astfel: 
    a) pentru achizi�ii intracomunitare de bunuri taxabile, altele decât 
cele prev�zute la lit. b) �i c), de c�tre persoanele impozabile 
înregistrate conform art. 153^1; 
    b) pentru achizi�ii intracomunitare de mijloace de transport noi, de 
c�tre orice persoan�, indiferent dac� este sau nu înregistrat� conform 
art. 153^1; 
    c) pentru achizi�ii intracomunitare de produse accizabile, de c�tre 
persoanele impozabile �i persoanele juridice neimpozabile, indiferent 
dac� sunt sau nu înregistrate conform art. 153^1; 
    d) pentru opera�iunile �i de c�tre persoanele obligate la plata taxei, 
conform art. 150 alin. (2) - (4) �i (6); 
    e) pentru opera�iunile �i de c�tre persoanele obligate la plata taxei 
conform art. 150 alin. (5), cu excep�ia situa�iei în care are loc un 
import de bunuri sau o achizi�ie intracomunitar� de bunuri. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140 



 33 

150 alin. (1) lit. g). 
    (5) Decontul special de tax� trebuie depus numai pentru 
perioadele în care ia na�tere exigibilitatea taxei. Acesta trebuie 
întocmit potrivit modelului stabilit de Ministerul Economiei �i 
Finan�elor �i se depune: 
    a) pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care ia 
na�tere exigibilitatea opera�iunilor prev�zute la alin. (1), (2) �i (4); 
    b) înainte de înmatricularea în România a unui mijloc de transport 
nou, de c�tre persoanele prev�zute la alin. (3), dar nu mai târziu de 
data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care ia na�tere 
exigibilitatea achizi�iei intracomunitare. 
     
 
(5^1) În aplicarea prevederilor alin. (5) lit. b), organele fiscale 
competente în administrarea persoanelor prev�zute la alin. (3), 
respectiv a persoanelor care nu sunt înregistrate �i care nu trebuie s� 
se înregistreze conform art. 153, indiferent dac� sunt sau nu sunt 
înregistrate conform art. 153^1, vor elibera, în scopul înmatricul�rii 
mijlocului de transport nou, un certificat care s� ateste plata taxei, 
ale c�rui model �i con�inut vor fi stabilite prin ordin al pre�edintelui 
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�. În cazul achizi�iilor 
intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi în sensul 
art. 125^1 alin. (3), efectuate de persoanele prev�zute la alin. (3), în 
vederea înmatricul�rii, organele fiscale competente vor elibera un 
certificat din care s� rezulte c� nu se datoreaz� taxa în România. 
Prin organe fiscale competente se în�elege organele fiscale prev�zute 
la art. 33 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
    (6) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform 
art. 153, a c�ror cifr� de afaceri, astfel cum este prev�zut� la art. 
152 alin. (2), realizat� la finele unui an calendaristic, este inferioar� 
sumei de 10.000 euro, calculat� la cursul de schimb valutar din 
ultima zi lucr�toare a anului, trebuie s� comunice printr-o notificare 
scris� organelor fiscale de care apar�in, pân� la data de 25 februarie 

 
(2) Decontul special de tax� trebuie întocmit potrivit modelului 
stabilit prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� �i se depune pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei 
în care ia na�tere exigibilitatea opera�iunilor men�ionate la alin. (1). 
Decontul special de tax� trebuie depus numai pentru perioadele în 
care ia na�tere exigibilitatea taxei. Prin excep�ie, persoanele care nu 
sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, indiferent dac� 
sunt sau nu înregistrate conform art. 153^1, sunt obligate s� depun� 
decontul special de tax� pentru achizi�iile intracomunitare de mijloace 
de transport noi, înainte de înmatricularea acestora în România, dar nu 
mai târziu de data de 25 a lunii urm�toare celei în care ia na�tere 
exigibilitatea taxei aferente respectivei achizi�ii intracomunitare. 
    (3) În aplicarea alin. (2), organele fiscale competente în 
administrarea persoanelor prev�zute la alin. (1) lit. b), respectiv a 
persoanelor care nu sunt înregistrate �i care nu trebuie s� se 
înregistreze conform art. 153, indiferent dac� sunt sau nu sunt 
înregistrate conform art. 153^1, vor elibera, în scopul înmatricul�rii 
mijlocului de transport nou, un certificat care s� ateste plata taxei, ale 
c�rui model �i con�inut vor fi stabilite prin ordin al pre�edintelui 
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�. În cazul achizi�iilor 
intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi în sensul art. 
125^1 alin. (3), efectuate de persoanele prev�zute la alin. (1) lit. b), în 
vederea înmatricul�rii, organele fiscale competente vor elibera un 
certificat din care s� rezulte c� nu se datoreaz� taxa în România. 
     
 
 
 
(4) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 
153, a c�ror cifr� de afaceri, astfel cum este prev�zut� la art. 152 alin. 
(2), realizat� la finele unui an calendaristic, este inferioar� sumei de 
10.000 euro, calculat� la cursul de schimb valutar din ultima zi 
lucr�toare a anului, trebuie s� comunice printr-o notificare scris� 
organelor fiscale de care apar�in, pân� la data de 25 februarie inclusiv 
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inclusiv a anului urm�tor, urm�toarele informa�ii: 
    a) suma total� a livr�rilor de bunuri �i a prest�rilor de servicii 
precum �i suma taxei, c�tre persoane înregistrate în scopuri de TVA, 
conform art. 153; 
    b) suma total� a livr�rilor de bunuri �i a prest�rilor de servicii �i 
suma taxei aferente, c�tre persoane care nu sunt înregistrate în 
scopuri de TVA, conform art. 153. 
    (7) Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, 
conform art. 153, a c�ror cifr� de afaceri, astfel cum este prev�zut� 
la art. 152 alin. (2), dar excluzând veniturile ob�inute din vânzarea 
de bilete de transport interna�ional rutier de persoane, realizat� la 
finele unui an calendaristic, este între 10.000 �i 35.000 euro, 
calculat� la cursul de schimb valutar din ultima zi lucr�toare a 
anului, trebuie s� comunice, printr-o notificare scris� organelor 
fiscale competente, pân� la data de 25 februarie inclusiv a anului 
urm�tor, urm�toarele informa�ii: 
    a) suma total� a livr�rilor de bunuri �i a prest�rilor de servicii 
c�tre persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153; 
    b) suma total� a livr�rilor de bunuri �i a prest�rilor de servicii 
c�tre persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform 
art. 153; 
    c) suma total� �i taxa aferent� a achizi�iilor de la persoane 
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153; 
    d) suma total� a achizi�iilor de la persoane care nu sunt 
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153. 
    
 (8) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform 
art. 153, care presteaz� servicii de transport interna�ional trebuie s� 
comunice printr-o notificare scris� organelor fiscale competente, 
pân� la data de 25 februarie inclusiv a anului urm�tor, suma total� a 
veniturilor ob�inute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier 
interna�ional de persoane cu locul de plecare din România. 
    (9) Importatorii care de�in o autoriza�ie unic� pentru proceduri 
vamale simplificate eliberat� de alt stat membru trebuie s� depun� la 
organele vamale o declara�ie de import pentru TVA �i accize la data 

a anului urm�tor, urm�toarele informa�ii: 
    a) suma total� a livr�rilor de bunuri �i a prest�rilor de servicii c�tre 
persoane înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, precum �i 
suma taxei aferente; 
    b) suma total� a livr�rilor de bunuri �i a prest�rilor de servicii c�tre 
persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 
153, precum �i suma taxei aferente. 
    (5) Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA 
conform art. 153, a c�ror cifr� de afaceri, astfel cum este prev�zut� la 
art. 152, dar excluzând veniturile ob�inute din vânzarea de bilete de 
transport interna�ional rutier de persoane, realizat� la finele unui an 
calendaristic, este între 10.000 euro, calculat� la cursul de schimb 
valutar din ultima zi lucr�toare a anului, �i 35.000 euro, calculat� la 
cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na�ional� a României la 
data ader�rii, trebuie s� comunice printr-o notificare scris� organelor 
fiscale competente pân� la data de 25 februarie inclusiv a anului 
urm�tor, urm�toarele informa�ii: 
    a) suma total� a livr�rilor de bunuri �i a prest�rilor de servicii c�tre 
persoane înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153; 
    b) suma total� a livr�rilor de bunuri �i a prest�rilor de servicii c�tre 
persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 
153; 
    c) suma total� �i taxa aferent� achizi�iilor de la persoane înregistrate 
în scopuri de TVA conform art. 153; 
    d) suma total� a achizi�iilor de la persoane care nu sunt înregistrate 
în scopuri de TVA conform art. 153. 
    (6) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform 
art. 153, care presteaz� servicii de transport interna�ional, trebuie s� 
comunice printr-o notificare scris� organelor fiscale competente, pân� 
la data de 25 februarie inclusiv a anului urm�tor, suma total� a 
veniturilor ob�inute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier 
interna�ional de persoane cu locul de plecare din România. 
    (7) Importatorii care de�in o autoriza�ie unic� pentru proceduri 
vamale simplificate eliberat� de alt stat membru sau care efectueaz� 
importuri de bunuri în România din punct de vedere al TVA pentru 
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la care intervine exigibilitatea taxei conform prevederilor art. 136. care nu au obliga�ia de a depune declara�ii vamale de import trebuie s� 
depun� la organele vamale o declara�ie de import pentru TVA �i 
accize la data la care intervine exigibilitatea taxei conform 
prevederilor art. 136." 

 
ART. 156^4  Declara�ia recapitulativ� 
    (1) Fiecare persoan� impozabil�, înregistrat� conform art. 153, 
trebuie s� întocmeasc� �i s� depun� la organele fiscale competente, 
pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare unui trimestru 
calendaristic, o declara�ie recapitulativ� privind livr�rile 
intracomunitare, conform modelului stabilit de Ministerul Finan�elor 
Publice, care va cuprinde urm�toarele informa�ii: 
    a) suma total� a livr�rilor intracomunitare de bunuri scutite de la 
plata taxei, în condi�iile art. 143 alin. (2) lit. a) �i d) pe fiecare 
cump�r�tor, pentru care exigibilitatea taxei a luat na�tere în 
trimestrul calendaristic respectiv; 
    b) suma total� a livr�rilor de bunuri efectuate în cadrul unei 
opera�iuni triunghiulare, prev�zute la art. 132^1 alin. (5) lit. b), 
efectuate în statul membru de sosire a bunurilor expediate sau 
transportate, pe fiecare beneficiar al livr�rii ulterioare care are 
desemnat un cod T, �i pentru care exigibilitatea taxei a luat na�tere 
în trimestrul calendaristic respectiv. 
    (2) Fiecare persoan� impozabil� înregistrat� în scopuri de TVA, 
conform art. 153 �i 153^1, trebuie s� depun� la organele fiscale 
competente, pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare unui 
trimestru calendaristic, o declara�ie recapitulativ� privind achizi�iile 
intracomunitare, conform modelului stabilit de Ministerul Finan�elor 
Publice, care va cuprinde urm�toarele informa�ii: 
    a) suma total� a achizi�iilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare 
furnizor, pentru care aceast� persoan� impozabil� este obligat� la 
plata taxei, conform art. 151, �i pentru care exigibilitatea taxei a 
intervenit în trimestrul calendaristic respectiv; 
    b) suma total� a achizi�iilor de bunuri efectuate în cadrul unei 
opera�iuni triunghiulare, pentru care furnizorul a desemnat persoana 

Articolul 156^4 se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
    "ART. 156^4  Declara�ia recapitulativ� 
    (1) Orice persoan� impozabil� înregistrat� în scopuri de TVA 
conform art. 153 sau art. 153^1 trebuie s� întocmeasc� �i s� depun� la 
organele fiscale competente, pân� la data de 15 inclusiv a lunii 
urm�toare unei luni calendaristice, o declara�ie recapitulativ� în care 
men�ioneaz�: 
    a) livr�rile intracomunitare scutite de tax� în condi�iile prev�zute la 
art. 143 alin. (2) lit. a) �i d), pentru care exigibilitatea taxei a luat 
na�tere în luna calendaristic� respectiv�; 
    b) livr�rile de bunuri efectuate în cadrul unei opera�iuni 
triunghiulare prev�zute la art. 132^1 alin. (5) efectuate în statul 
membru de sosire a bunurilor �i care se declar� drept livr�ri 
intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de tax� a luat 
na�tere în luna calendaristic� respectiv�; 
    c) prest�rile de servicii prev�zute la art. 133 alin. (2) efectuate în 
beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar 
stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul 
membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de 
tax� a luat na�tere în luna calendaristic� respectiv�; 
    d) achizi�iile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care 
exigibilitatea de tax� a luat na�tere în luna calendaristic� respectiv�; 
    e) achizi�iile de servicii prev�zute la art. 133 alin. (2), efectuate de 
persoane impozabile din România care au obliga�ia pl��ii taxei 
conform art. 150 alin. (2), pentru care exigibilitatea de tax� a luat 
na�tere în luna calendaristic� respectiv�, de la persoane impozabile 
nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate. 
    (2) Declara�ia recapitulativ� se întocme�te conform modelului 
stabilit prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal�, pentru fiecare lun� calendaristic� în care ia na�tere 
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impozabil� beneficiar� drept persoan� obligat� la plata taxei, în 
conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) lit. e). 
    (3) Declara�iile recapitulative se depun numai pentru perioadele în 
care ia na�tere exigibilitatea taxei pentru astfel de opera�iuni. 

 

exigibilitatea taxei pentru astfel de opera�iuni. 
    (3) Declara�ia recapitulativ� cuprinde urm�toarele informa�ii: 
    a) codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei impozabile 
din România, pe baza c�ruia respectiva persoan� a efectuat livr�ri 
intracomunitare de bunuri în condi�iile men�ionate la art. 143 alin. (2) 
lit. a), a prestat servicii în condi�iile stabilite la art. 133 alin. (2), altele 
decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt 
impozabile, a efectuat achizi�ii intracomunitare taxabile de bunuri din 
alt stat membru sau a achizi�ionat serviciile prev�zute la art. 133 alin. 
(2), altele decât cele scutite de TVA; 
    b) codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei care 
achizi�ioneaz� bunurile sau prime�te serviciile în alt stat membru 
decât România, pe baza c�ruia furnizorul sau prestatorul din România 
i-a efectuat o livrare intracomunitar� scutit� de TVA conform art. 143 
alin. (2) lit. a) sau prest�rile de servicii prev�zute la art. 133 alin. (2), 
altele decât cele scutite de TVA; 
    c) codul de identificare în scopuri de TVA din alt stat membru 
atribuit furnizorului/prestatorului care efectueaz� o livrare 
intracomunitar�/o prestare de servicii în condi�iile stabilite la art. 133 
alin. (2) sau, dup� caz, doar codul statului membru din care are loc 
livrarea intracomunitar� sau prestarea de servicii, în cazul în care 
furnizorul/prestatorul nu �i-a îndeplinit obliga�ia de înregistrare în 
scopuri de TVA în statul respectiv, pentru persoanele din România 
care realizeaz� achizi�ii intracomunitare taxabile sau achizi�ioneaz� 
serviciile prev�zute la art. 133 alin. (2), altele decât cele scutite de 
TVA; 
    d) codul de identificare în scopuri de TVA din România al 
persoanei impozabile care efectueaz� un transfer în alt stat membru �i 
pe baza c�ruia a efectuat acest transfer, în conformitate cu art. 143 
alin. (2) lit. d), precum �i codul de identificare în scopuri de TVA al 
persoanei impozabile din statul membru în care s-a încheiat 
expedierea sau transportul bunurilor; 
    e) codul de identificare în scopuri de TVA din statul membru în 
care a început expedierea sau transportul bunurilor al persoanei 
impozabile care efectueaz� în România o achizi�ie intracomunitar� 
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taxabil� conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) sau, dup� caz, doar codul 
statului membru respectiv, în cazul în care persoana impozabil� nu 
este identificat� în scopuri de TVA în acel stat membru, precum �i 
codul de identificare în scopuri de TVA din România al acestei 
persoane; 
    f) pentru livr�rile intracomunitare de bunuri scutite de TVA 
conform art. 143 alin. (2) lit. a) �i pentru prest�rile de servicii 
prev�zute la art. 133 alin. (2), altele decât cele scutite de TVA în 
statul membru în care acestea sunt impozabile, valoarea total� a 
livr�rilor/prest�rilor pe fiecare client în parte; 
    g) pentru livr�rile intracomunitare de bunuri ce constau în 
transferuri scutite conform art. 143 alin. (2) lit. d), valoarea total� a 
livr�rilor, determinat� în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) 
lit. c), pe fiecare cod de identificare în scopuri de TVA atribuit 
persoanei impozabile de statul membru în care s-a încheiat expedierea 
sau transportul bunurilor; 
    h) pentru achizi�iile intracomunitare taxabile, valoarea total� pe 
fiecare furnizor în parte; 
    i) pentru achizi�iile intracomunitare asimilate care urmeaz� unui 
transfer din alt stat membru, valoarea total� a acestora stabilit� în 
conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. c), pe fiecare cod de 
identificare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile de statul 
membru în care a început expedierea sau transportul bunurilor sau, 
dup� caz, pe codul statului membru respectiv, în cazul în care 
persoana impozabil� nu este identificat� în scopuri de TVA în acel 
stat membru; 
    j) pentru achizi�iile de servicii prev�zute la art. 133 alin. (2), altele 
decât cele scutite de TVA, valoarea total� a acestora pe fiecare 
prestator în parte; 
    k) valoarea ajust�rilor de TVA efectuate în conformitate cu 
prevederile art. 138 �i art. 138^1 
    Acestea se declar� pentru luna calendaristic� în cursul c�reia 
regularizarea a fost comunicat� clientului. 
 (4) Declara�iile recapitulative se depun numai pentru perioadele în 
care ia na�tere exigibilitatea taxei pentru opera�iunile men�ionate la 
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alin. (1)." 
 

 
 
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), persoana impozabil� 
înregistrat� conform art. 153 va eviden�ia în decontul prev�zut la art. 
156^2, atât ca tax� colectat�, cât �i ca tax� deductibil�, în limitele �i 
în condi�iile stabilite la art. 145 - 147^1, taxa aferent� achizi�iilor 
intracomunitare, bunurilor �i serviciilor achizi�ionate în beneficiul 
s�u, pentru care respectiva persoan� este obligat� la plata taxei, în 
condi�iile art. 150 alin. (1) lit. b) - g). 
    (3) Taxa pentru importuri de bunuri, cu excep�ia importurilor 
scutite de tax�, se pl�te�te la organul vamal, în conformitate cu 
reglement�rile în vigoare privind plata drepturilor de import. 
Importatorii care de�in o autoriza�ie unic� pentru proceduri vamale 
simplificate eliberat� de alt stat membru trebuie s� pl�teasc� taxa pe 
valoarea ad�ugat� la organul vamal pân� la data la care au 
obliga�ia depunerii declara�iei de import pentru TVA �i accize. 
 

   (4) Prin exceptare de la prevederile alin. (3), în perioada 15 aprilie 
2007 - 31 decembrie 2011 inclusiv nu se face plata efectiv� la 
organele vamale de c�tre persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 153, care au ob�inut certificat de 
amânare de la plat�, în condi�iile stabilite prin ordin al ministrului 
economiei �i finan�elor. De la data de 1 ianuarie 2012, prin 
exceptare de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectiv� la 
organele vamale de c�tre persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA, conform art. 153. 

(7) Începând cu data de 15 aprilie 2007 inclusiv, pentru importul de 
bunuri scutit de tax� în condi�iile prev�zute la art. 142 alin. (1) lit. l), 
taxa pe valoarea ad�ugat� se garanteaz� la organele vamale. Garan�ia 
privind taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� acestor importuri se 
elibereaz� la solicitarea importatorilor în condi�iile stabilite prin ordin 

La articolul 157, alineatele (2) - (4) �i (7) se modific� �i vor avea 
urm�torul cuprins: 
    "(2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), persoana impozabil� 
înregistrat� conform art. 153 va eviden�ia în decontul prev�zut la art. 
156^2, atât ca tax� colectat�, cât �i ca tax� deductibil�, în limitele �i în 
condi�iile stabilite la art. 145 - 147^1, taxa aferent� achizi�iilor 
intracomunitare, bunurilor �i serviciilor achizi�ionate în beneficiul s�u, 
pentru care respectiva persoan� este obligat� la plata taxei, în 
condi�iile art. 150 alin. (2) - (6). 
    (3) Taxa pentru importuri de bunuri, cu excep�ia importurilor 
scutite de tax�, se pl�te�te la organul vamal în conformitate cu 
reglement�rile în vigoare privind plata drepturilor de import. 
Importatorii care de�in o autoriza�ie unic� pentru proceduri vamale 
simplificate, eliberat� de alt stat membru, sau care efectueaz� 
importuri de bunuri în România din punct de vedere al TVA pentru 
care nu au obliga�ia de a depune declara�ii vamale de import trebuie s� 
pl�teasc� taxa pe valoarea ad�ugat� la organul vamal pân� la data la 
care au obliga�ia depunerii declara�iei de import pentru TVA �i accize. 
    (4) Prin exceptare de la prevederile alin. (3), pân� la data de 31 
decembrie 2012 inclusiv, nu se face plata efectiv� la organele vamale 
de c�tre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA 
conform art. 153, care au ob�inut certificat de amânare de la plat�, în 
condi�iile stabilite prin ordin al ministrului finan�elor publice. De la 
data de 1 ianuarie 2013, prin exceptare de la prevederile alin. (3), nu 
se face plata efectiv� la organele vamale de c�tre persoanele 
impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153. 
    .......................................................................... 
   (7) Pentru importul de bunuri scutit de tax� în condi�iile prev�zute la 
art. 142 alin. (1) lit. l), organele vamale pot solicita constituirea de 
garan�ii privind taxa pe valoarea ad�ugat�. Garan�ia privind taxa pe 
valoarea ad�ugat� aferent� acestor importuri se constituie �i se 
elibereaz� în conformitate cu condi�iile stabilite prin ordin al 
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al ministrului finan�elor publice. ministrului finan�elor publice." 

Responsabilitatea pl�titorilor �i a organelor fiscale 
 
 
    (1) Orice persoan� obligat� la plata taxei poart� r�spunderea 
pentru calcularea corect� �i plata la termenul legal a taxei c�tre 
bugetul de stat �i pentru depunerea la termenul legal a decontului �i 
declara�iilor prev�zute la art. 156^2 �i 156^3, la organul fiscal 
competent, conform prezentului titlu �i legisla�iei vamale în vigoare. 

143. La articolul 158, alineatul (1) se modific� �i va avea urm�torul 
cuprins: 
    "ART. 158 
    (1) Orice persoan� obligat� la plata taxei poart� r�spunderea pentru 
calcularea corect� �i plata la termenul legal a taxei c�tre bugetul de 
stat �i pentru depunerea la termenul legal a decontului �i declara�iilor 
prev�zute la art. 156^2 - 156^4, la organul fiscal competent, conform 
prezentului titlu �i legisla�iei vamale în vigoare." 
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ART. 158^1 
    Registrul persoanelor impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� 
pe valoarea ad�ugat� 
    Ministerul Finan�elor Publice - Agen�ia Na�ional� de Administrare 
Fiscal� va lua m�suri pentru crearea unei baze de date electronice, 
care s� con�in� informa�ii asupra tranzac�iilor desf��urate de 
persoanele impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� pe valoarea 
ad�ugat�, în vederea realiz�rii schimbului de informa�ii în domeniul 
taxei pe valoarea ad�ugat� cu statele membre ale Uniunii Europene. 

Articolul 158^1 se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
    "ART. 158^1 
    Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA 
    Ministerul Finan�elor Publice (fara ANAF) creeaz� o baz� de date 
electronice care s� con�in� informa�ii privind opera�iunile desf��urate 
de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, în vederea 
realiz�rii schimbului de informa�ii în domeniul taxei pe valoarea 
ad�ugat� cu statele membre ale Uniunii Europene." 
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ART. 159 Corectarea documentelor 
    (1) Corectarea informa�iilor înscrise în facturi sau în alte 
documente care �in loc de factur� se efectueaz� astfel: 
    a) în cazul în care documentul nu a fost transmis c�tre beneficiar, 
acesta se anuleaz� �i se emite un nou document; 
    b) în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se 
emite un nou document care trebuie s� cuprind�, pe de o parte, 
informa�iile din documentul ini�ial, num�rul �i data documentului 
corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de alt� parte, informa�iile 
�i valorile corecte, fie se emite un nou document con�inând 
informa�iile �i valorile corecte �i concomitent se emite un document 
cu valorile cu semnul minus în care se înscriu num�rul �i data 
documentului corectat. 

. La articolul 159, dup� alineatul (2) se introduce un nou alineat, 
alineatul (3), cu urm�torul cuprins: 
    "(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal �i 
au fost constatate �i stabilite erori în ceea ce prive�te stabilirea corect� 
a taxei colectate, fiind obligate la plata acestor sume în baza actului 
administrativ emis de autoritatea fiscal� competent�, pot emite facturi 
de corec�ie conform alin. (1) lit. b) c�tre beneficiari. Pe facturile emise 
se va face men�iunea c� sunt emise dup� control �i vor fi înscrise într-
o rubric� separat� în decontul de tax�. Beneficiarii au drept de 
deducere a taxei înscrise în aceste facturi în limitele �i în condi�iile 
stabilite la art. 145 - 147^1." 
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    (2) În situa�iile prev�zute la art. 138 furnizorii de bunuri �i/sau 
prestatorii de servicii trebuie s� emit� facturi sau alte documente, cu 
valorile înscrise cu semnul minus, când baza de impozitare se reduce 
sau, dup� caz, f�r� semnul minus, dac� baza de impozitare se 
majoreaz�, care vor fi transmise �i beneficiarului, cu excep�ia 
situa�iei prev�zute la art. 138 lit. d). 

 
ART. 160 M�suri de simplificare 
    (1) Furnizorii �i beneficiarii bunurilor/serviciilor prev�zute la alin. 
(2) au obliga�ia s� aplice m�surile de simplificare prev�zute de 
prezentul articol. Condi�ia obligatorie pentru aplicarea m�surilor de 
simplificare este ca atât furnizorul, cât �i beneficiarul s� fie 
înregistra�i în scopuri de TVA, conform art. 153. 
    (2) Bunurile �i serviciile pentru livrarea sau prestarea c�rora se 
aplic� m�surile de simplificare sunt: 
    a) de�eurile �i materiile prime secundare, rezultate din 
valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonan�a de 
urgen�� a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea de�eurilor 
industriale reciclabile, republicat�, cu modific�rile ulterioare; 
    b) bunurile �i/sau serviciile livrate ori prestate de sau c�tre 
persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolven��, cu 
excep�ia bunurilor livrate în cadrul comer�ului cu am�nuntul; 
    c) materialul lemnos, conform prevederilor din norme. 
    (3) Pe facturile emise pentru livr�rile de bunuri prev�zute la alin. 
(2) furnizorii sunt obliga�i s� înscrie men�iunea "taxare invers�", 
f�r� s� înscrie taxa aferent�. Pe facturile primite de la furnizori, 
beneficiarii vor înscrie taxa aferent�, pe care o eviden�iaz� atât ca 
tax� colectat�, cât �i ca tax� deductibil� în decontul de tax�. Pentru 
opera�iunile supuse m�surilor de simplificare nu se face plata taxei 
între furnizor �i beneficiar. 
    (4) Beneficiarii care sunt persoane impozabile cu regim mixt 
aplic� �i prevederile art. 147, în func�ie de destina�ia achizi�iilor 
respective. 
    (5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili 

Articolul 160 se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
    "ART. 160  M�suri de simplificare 
    (1) Prin excep�ie de la prevederile art. 150 alin. (1), în cazul 
opera�iunilor taxabile persoana obligat� la plata taxei este beneficiarul 
pentru opera�iunile prev�zute la alin. (2). Condi�ia obligatorie pentru 
aplicarea tax�rii inverse este ca atât furnizorul, cât �i beneficiarul s� 
fie înregistra�i în scopuri de TVA conform art. 153. 
    (2) Opera�iunile pentru care se aplic� taxarea invers� sunt: 
    a) livrarea de de�euri �i materii prime secundare rezultate din 
valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonan�a de 
urgen�� a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea de�eurilor 
industriale reciclabile, republicat�, cu modific�rile ulterioare; 
    
 b) livrarea de mas� lemnoas� �i materiale lemnoase, astfel cum sunt 
definite prin Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
    
 (3) Pe facturile emise pentru livr�rile de bunuri/prest�rile de servicii 
prev�zute la alin. (2) furnizorii/prestatorii (?) nu vor înscrie taxa 
colectat� aferent�. Beneficiarii vor determina taxa aferent�, care se va 
eviden�ia în decontul prev�zut la art. 156^2, atât ca tax� colectat�, cât 
�i ca tax� deductibil�. Beneficiarii au drept de deducere a taxei în 
limitele �i în condi�iile stabilite la art. 145 - 147^1. 
    (4) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili 
atât furnizorii, cât �i beneficiarii. Prin norme se stabilesc 
responsabilit��ile p�r�ilor implicate în situa�ia în care nu s-a aplicat 
taxare invers�.    
(5) Prevederile prezentului articol se aplic� numai pentru livr�rile de 
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atât furnizorii/prestatorii, cât �i beneficiarii. În situa�ia în care 
furnizorul/prestatorul nu a men�ionat "taxare invers�" în facturile 
emise pentru bunurile/serviciile care se încadreaz� la alin. (2), 
beneficiarul este obligat s� aplice taxare invers�, s� nu fac� plata 
taxei c�tre furnizor/prestator, s� înscrie din proprie ini�iativ� 
men�iunea "taxare invers�" în factur� �i s� îndeplineasc� obliga�iile 
prev�zute la alin. (3). 

bunuri/prest�rile de servicii în interiorul ��rii." 
 
 

ART. 161^2  Directive transpuse 
    Prezentul titlu transpune Directiva 112. 
 

Articolul 161^2 se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
    "ART. 161^2 Directive transpuse 
    Prezentul titlu transpune Directiva 112, Directiva 83/181/CEE a 
Consiliului din 28 martie 1983 de stabilire a domeniului de aplicare a 
articolului 14 alineatul (1) litera d) din Directiva 77/388/CEE privind 
scutirea de la taxa pe valoarea ad�ugat� a anumitor importuri finale de 
bunuri, publicat� în Jurnalul Oficial al Comunit��ilor Europene (JOCE) nr. L 
105 din 23 aprilie 1983, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Directiva 
2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de tax� pe 
valoarea ad�ugat� �i de accize pentru bunurile importate de c�tre persoanele 
care c�l�toresc din ��ri ter�e, publicat� în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (JOUE) nr. L 346 din 29 decembrie 2007, Directiva 2006/79/CE a 
Consiliului din 5 octombrie 2006 privind scutirea de impozit la import 
pentru loturile mici de bunuri cu caracter necomercial din ��rile ter�e, 
publicat� în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286 din 17 octombrie 
2006, Directiva 86/560/CEE - a treisprezecea directiv� a Consiliului 
Comunit��ilor Europene din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea 
legisla�iilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - 
Sisteme de restituire a taxei pe valoarea ad�ugat� persoanelor impozabile 
care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunit��ii, publicat� în Jurnalul Oficial 
al Comunit��ilor Europene (JOCE) nr. L 326 din 21 noiembrie 1986, 
Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a 
normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoarea ad�ugat�, 
prev�zut� în Directiva 2006/112/CE, c�tre persoane impozabile stabilite în 
alt stat membru decât statul membru de rambursare, publicat� în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. L 44 din 20 februarie 2008." 
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