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ORDONANTA DE URGENTA nr. 106 din 4 octombrie 2007
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003

privind Codul fiscal

EMITENT:
GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007
.......................................................................
Având în vedere necesitatea fundamentãrii riguroase prin mãsuri legislative de ordin fiscal care
sã permitã elaborarea în termen real a proiectului de buget pe anul 2008, urmãrind reducerea
influenŃelor bugetare ale unor prevederi fiscale care sunt prevãzute în actualul cadru legislativ şi
care urmau a se aplica din anul 2008, având în vedere necesitatea corectãrii mãsurilor fiscale
adoptate prin acte normative colaterale legislaŃiei fiscale, ca urmare a solicitãrilor mediului de
afaceri, precum şi în scopul perfecŃionãrii continue a legislaŃiei fiscale şi corelãrii acesteia cu
legislaŃia Uniunii Europene şi Ńinând seama de faptul cã nepromovarea prezentului act normativ ar
putea avea drept consecinŃe negative urmãtoarele:
- imposibilitatea respectãrii calendarului bugetar aşa cum este stabilit prin Legea nr. 500/2002
privind finanŃele publice, cu modificãrile ulterioare, şi a angajamentelor asumate faŃã de Comisia
Europeanã pentru transpunerea directivelor comunitare în domeniu;
- imposibilitatea elaborãrii în timp util a legislaŃiei secundare, cu consecinŃe negative asupra
mediului de afaceri, în ceea ce priveşte managementul financiar şi planul afacerilor,
în temeiul art. 115 alin. (4) din ConstituŃia României, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanŃã de urgenŃã.
ART. I
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se
completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 1, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(5) Orice mãsurã de naturã fiscalã care constituie ajutor de stat se acordã potrivit
dispoziŃiilor OrdonanŃei de urgenŃã a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naŃionale în
domeniul ajutorului de stat, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 137/2007 ."
2. La articolul 7 alineatul (1), partea introductivã şi litera c) a punctului 33 se modificã şi
vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - (1) În înŃelesul prezentului cod, cu excepŃia titlului VI, termenii şi expresiile de
mai jos au urmãtoarele semnificaŃii:
...................................................................
c) pentru mijloace fixe amortizabile şi terenuri - costul de achiziŃie, de producŃie sau
valoarea de piaŃã a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data
intrãrii în patrimoniul contribuabilului, utilizatã pentru calculul amortizãrii fiscale, dupã caz.
În valoarea fiscalã se includ şi reevaluãrile contabile efectuate potrivit legii. În cazul în care
se efectueazã reevaluãri ale mijloacelor fixe amortizabile care determinã o descreştere a valorii
acestora sub costul de achiziŃie, de producŃie sau al valorii de piaŃã a mijloacelor fixe dobândite
cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupã caz, valoarea fiscalã rãmasã neamortizatã a
mijloacelor fixe amortizabile se recalculeazã pânã la nivelul celei stabilite pe baza costului de
achiziŃie, de producŃie sau a valorii de piaŃã a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori
constituite ca aport, dupã caz. În situaŃia reevaluãrii terenurilor care determinã o descreştere a
valorii acestora sub costul de achiziŃie sau sub valoarea de piaŃã a celor dobândite cu titlu
gratuit ori constituite ca aport, dupã caz, valoarea fiscalã este costul de achiziŃie sau valoarea
de piaŃã a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupã caz."
3. La articolul 12, litera Ń) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Ń) venituri realizate din lichidarea unei persoane juridice române."
4. La articolul 15 alineatul (1), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"b) instituŃiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii şi
disponibilitãŃile realizate şi utilizate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanŃele publice, cu
modificãrile ulterioare, şi Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, dacã legea nu prevede altfel;".
5. La articolul 15 alineatul (1), litera e) se abrogã.
6. La articolul 15 alineatul (1), litera f) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"f) cultele religioase, pentru: venituri obŃinute din producerea şi valorificarea obiectelor şi
produselor necesare activitãŃii de cult, potrivit legii, venituri obŃinute din chirii, alte venituri
obŃinute din activitãŃi economice, venituri din despãgubiri în formã bãneascã, obŃinute ca urmare a
mãsurilor reparatorii prevãzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu
condiŃia ca sumele respective sã fie utilizate, în anul curent şi/sau în anii urmãtori, pentru
întreŃinerea şi funcŃionarea unitãŃilor de cult, pentru lucrãri de construcŃie, de reparaŃie şi de
consolidare a lãcaşurilor de cult şi a clãdirilor ecleziastice, pentru învãŃãmânt, pentru
furnizarea, în nume propriu şi/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condiŃiile
legii, pentru acŃiuni specifice şi alte activitãŃi nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii
nr. 489/2006 privind libertatea religioasã şi regimul general al cultelor."
7. La articolul 15 alineatul (2), dupã litera k) se introduc trei noi litere, literele l), m) şi
n), cu urmãtorul cuprins:
"l) sumele primite ca urmare a nerespectãrii condiŃiilor cu care s-a fãcut
donaŃia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective sã fie utilizate de cãtre
organizaŃiile nonprofit, în anul curent sau în anii urmãtori, pentru realizarea scopului şi
obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, dupã caz;
m) veniturile realizate din despãgubiri de la societãŃile de asigurare pentru pagubele produse
la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economicã;
n) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor
titlului III."
8. La articolul 21, litera e) a alineatului (2) şi litera l) a alineatului (3) se modificã şi
vor avea urmãtorul cuprins:
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"e) cheltuielile de transport şi de cazare în Ńarã şi în strãinãtate, efectuate pentru salariaŃi
şi administratori, precum şi pentru alte persoane fizice asimilate acestora, stabilite prin norme;
...................................................................
l) cheltuielile pentru funcŃionarea, întreŃinerea şi repararea locuinŃelor de serviciu situate
în localitatea unde se aflã sediul social sau unde societatea are sedii secundare, deductibile în
limita corespunzãtoare suprafeŃelor construite prevãzute de Legea locuinŃei nr. 114/1996 ,
republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care se majoreazã din punct de vedere
fiscal cu 10%;".
9. La articolul 21 alineatul (4), litera i) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu excepŃia celor prevãzute la art. 20 lit.
c);".
10. La articolul 21 alineatul (4), dupã litera s) se introduce o nouã literã, litera ş), cu
urmãtorul cuprins:
"ş) cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, în cazul în care, ca
urmare a efectuãrii unei reevaluãri, se înregistreazã o descreştere a valorii acestora."
11. La articolul 24, alineatul (20) se abrogã.
12. La articolul 34, litera b) a alineatului (1) şi alineatul (7) se modificã şi vor avea
urmãtorul cuprins:
"b) contribuabilii, alŃii decât cei prevãzuŃi la lit. a), au obligaŃia de a declara şi plãti
impozitul pe profit trimestrial pânã la data de 25 inclusiv a primei luni urmãtoare trimestrului
pentru care se calculeazã impozitul, dacã în prezentul articol nu se prevede altfel. Începând cu
anul 2010, aceşti contribuabili urmeazã sã aplice sistemul plãŃilor anticipate prevãzut pentru
contribuabilii menŃionaŃi la lit. a).
................................................................
(7) Prin excepŃie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevãzuŃi la alin. (1)
nou-înfiinŃaŃi, înfiinŃaŃi în cursul anului precedent sau care la sfârşitul anului fiscal precedent
înregistreazã pierdere fiscalã, precum şi cei care în anul precedent au fost plãtitori de impozit pe
veniturile microîntreprinderilor efectueazã plãŃi anticipate în contul impozitului pe profit la
nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei
pentru care se efectueazã plata anticipatã. În cazul contribuabililor care în anul precedent au
beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru care se
calculeazã şi se efectueazã plãŃile anticipate nu mai beneficiazã de facilitãŃile fiscale
respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza cãruia se determinã plãŃile
anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaraŃiei privind impozitul pe profit
pentru anul precedent, luându-se în calcul şi impozitul pe profit scutit."
13. La articolul 35, alineatul (2) se abrogã.
14. La articolul 42, dupã litera b) se introduce o nouã literã, litera b^1), cu urmãtorul
cuprins:
"b^1) sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauzã de utilitate publicã, conform
legii;".
15. La articolul 42, litera v) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"v) prima de stat acordatã pentru economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul
locativ, în conformitate cu prevederile OrdonanŃei de urgenŃã a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituŃiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr.
227/2007 ;".
16. La articolul 47 alineatul (1), litera b) se abrogã.
17. Articolul 58^1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Deducerea sumelor pentru economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ,
conform prevederilor OrdonanŃei de urgenŃã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituŃiile de credit
şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007
Art. 58^1. - Contribuabilul poate deduce din veniturile impozabile din salarii, obŃinute la
funcŃia de bazã, cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul
locativ, potrivit prevederilor OrdonanŃei de urgenŃã a Guvernului nr. 99/2006 , aprobatã cu
modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007 , în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe
an. ObligaŃia acordãrii acestei deduceri revine organului fiscal competent şi procedura de aplicare
se stabileşte prin ordin al ministrului economiei şi finanŃelor."
18. La articolul 65 alineatul (1), litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"e) venituri din lichidarea unei persoane juridice."
19. La articolul 65 alineatul (2), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) venituri sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clienŃilor constituite în baza
legislaŃiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ."
20. La articolul 65 alineatul (2), dupã litera c) se introduce o nouã literã, litera c^1), cu
urmãtorul cuprins:
"c^1) venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc în funcŃie de fondul social
deŃinut;".
21. La articolul 66, alineatul (8) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(8) Venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezintã excedentul
distribuŃiilor în bani sau în naturã peste aportul la capitalul social al persoanei fizice
beneficiare."
22. La articolul 67 alineatul (3), litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"d) venitul impozabil obŃinut din lichidarea unei persoane juridice de cãtre acŃionari/asociaŃi
persoane fizice se impune cu o cotã de 16%, impozitul fiind final. ObligaŃia calculãrii, reŃinerii
şi virãrii impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat şi reŃinut la sursã se vireazã
pânã la data depunerii situaŃiei financiare finale la oficiul registrului comerŃului, întocmitã de
lichidatori."
23. Articolul 69 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
Art. 69. - Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din
pensie a unei sume neimpozabile lunare de 1.000 lei şi a contribuŃiilor obligatorii calculate,
reŃinute şi suportate de persoana fizicã."
24. La articolul 70, dupã alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmãtorul
cuprins:
"(9) Impozitul pe veniturile din pensii se vireazã şi se reŃine integral la bugetul de stat."
25. La articolul 74, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(4) În cazul contribuabililor care realizeazã venituri bãneşti din agriculturã, potrivit
prevederilor art. 71 lit. d), prin valorificarea produselor vândute cãtre unitãŃi specializate
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pentru colectare, unitãŃi de procesare industrialã sau cãtre alte unitãŃi pentru utilizare ca atare,
impozitul se calculeazã prin reŃinere la sursã prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor
livrate, începând cu data de 1 ianuarie 2009, impozitul fiind final."
26. Articolul 75 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 75. - (1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele
prevãzute la art. 42, precum şi cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor
comerciale, potrivit legii."
(2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind câştigurile realizate ca urmare a participãrii la
jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice."
27. La articolul 77, alineatele (1), (2) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 77. - (1) Veniturile sub formã de premii se impun, prin reŃinerea la sursã, cu o cotã de
16% aplicatã asupra venitului net realizat din fiecare premiu.
(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reŃinerea la sursã, cu o cotã de 20% aplicatã
asupra venitului net care nu depãşeşte cuantumul de 10.000 lei şi cu o cotã de 25% aplicatã asupra
venitului net care depãşeşte cuantumul de 10.000 lei inclusiv. Venitul net se calculeazã la nivelul
câştigurilor realizate într-o zi de la acelaşi organizator sau plãtitor.
................................................................
(4) Nu sunt impozabile veniturile obŃinute din premii şi din jocuri de noroc, în bani şi/sau în
naturã, sub valoarea sumei neimpozabile stabilitã în sumã de 600 lei, realizate de contribuabil:
a) pentru fiecare premiu;
b) pentru câştigurile din jocuri de noroc, de la acelaşi organizator sau plãtitor într-o singurã
zi."
28. La articolul 77^1, alineatele (6) şi (7) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(6) Impozitul prevãzut la alin. (1) şi (3) se va calcula şi se va încasa de notarul public
înainte de autentificarea actului sau, dupã caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii.
Impozitul calculat şi încasat se vireazã pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare celei în care
a fost reŃinut. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrãmintelor
acestuia, pentru situaŃiile prevãzute la alin. (1) şi (3), se realizeazã prin hotãrâre
judecãtoreascã sau prin altã procedurã, impozitul prevãzut la alin. (1) şi (3) se calculeazã şi se
încaseazã de cãtre organul fiscal competent. InstanŃele judecãtoreşti care pronunŃã hotãrâri
judecãtoreşti definitive şi irevocabile comunicã organului fiscal competent hotãrârea şi
documentaŃia aferentã în termen de 30 de zile de la data rãmânerii definitive şi irevocabile a
hotãrârii. Pentru alte proceduri decât cea notarialã sau judecãtoreascã contribuabilul are obligaŃia
de a declara venitul obŃinut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal
competent, în vederea calculãrii impozitului. Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza
actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau, dupã caz, a
hotãrârilor judecãtoreşti şi a altor documente în celelalte cazuri, registratorii de la birourile de
carte funciarã vor verifica îndeplinirea obligaŃiei de platã a impozitului prevãzut la alin. (1) şi
(3) şi, în cazul în care nu se va face dovada achitãrii acestui impozit, vor respinge cererea de
înscriere pânã la plata impozitului.
(7) Impozitul stabilit în condiŃiile alin. (1) şi (3) se vireazã şi se reŃine integral la
bugetul de stat."
29. La articolul 78, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se
încadreazã în categoriile prevãzute la art. 41 lit. a)-h), altele decât veniturile neimpozabile în
conformitate cu prezentul titlu, precum şi cele enumerate prin normele metodologice elaborate în
aplicarea prezentului articol."
30. La articolul 86 alineatul (1), dupã a treia liniuŃã se introduce o nouã liniuŃã cu urmãtorul
cuprins:
"- fondurilor de pensii administrat privat şi fondurilor de pensii facultative constituite
conform prevederilor legislaŃiei specifice în materie."
31. La articolul 115 alineatul (1), litera q) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"q) venituri realizate de nerezidenŃi din lichidarea unei persoane juridice române. Venitul brut
realizat din lichidarea unei persoane juridice române reprezintã suma excedentului distribuŃiilor în
bani sau în naturã care depãşeşte aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice
beneficiare."
32. La articolul 115 alineatul (2), litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"d) veniturile unei persoane fizice nerezidente obŃinute din închirierea sau din altã formã de
cedare a dreptului de folosinŃã a unei proprietãŃi imobiliare situate în România, din transferul
proprietãŃilor imobiliare situate în România, din transferul titlurilor de participare deŃinute la o
persoanã juridicã românã şi din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de
participare."
33. La articolul 125^1 alineatul (1), punctele 7 şi 11 se modificã şi vor avea urmãtorul
cuprins:
"7. produse accizabile sunt produsele energetice, alcoolul şi bãuturile alcoolice şi tutunul
prelucrat, astfel cum sunt definite de legislaŃia în vigoare, cu excepŃia gazului distribuit prin
sistemul de distribuŃie a gazelor naturale şi a energiei electrice;
................................................................
11. Directiva 112 este Directiva 2006/112/CE a Consiliului Uniunii Europene din 28 noiembrie
2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adãugatã, publicatã în Jurnalul Oficial al
ComunitãŃilor Europene (JOCE) nr. L 347 din 11 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare. Referirile din facturile transmise de furnizori/prestatori din alte state membre la
articolele din Directiva a 6-a, respectiv Directiva 77/388/CE a Consiliului din 17 mai 1977 privind
armonizarea legislaŃiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul
comun privind taxa pe valoarea adãugatã: baza unitarã de stabilire, publicatã în Jurnalul Oficial al
ComunitãŃilor Europene (JOCE) nr. L 145 din 3 iunie 1977, vor fi considerate referiri la articolele
corespunzãtoare din Directiva 112, conform tabelului de corelãri din anexa XII la aceastã
directivã;".
34. Articolul 125^2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Aplicare teritorialã
Art. 125^2. - (1) În sensul prezentului titlu:
a) Comunitate şi teritoriu comunitar înseamnã teritoriile statelor membre, astfel cum sunt
definite în prezentul articol;
b) stat membru şi teritoriul statului membru înseamnã teritoriul fiecãrui stat membru al
ComunitãŃii pentru care se aplicã Tratatul de înfiinŃare a ComunitãŃii Europene, în conformitate cu
art. 299 din acesta, cu excepŃia teritoriilor prevãzute la alin. (2) şi (3);
document preluat de pe CodFiscal.NET

CodFiscal.NET
c) teritorii terŃe sunt teritoriile prevãzute la alin. (2) şi (3);
d) Ńarã terŃã înseamnã orice stat sau teritoriu pentru care nu se aplicã prevederile Tratatului
de înfiinŃare a ComunitãŃii Europene.
(2) Urmãtoarele teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al ComunitãŃii se exclud din
teritoriul comunitar din punct de vedere al taxei:
a) Republica Federalã Germania:
1. Insula Heligoland;
2. teritoriul Busingen;
b) Regatul Spaniei:
1. Ceuta;
2. Melilla;
c) Republica Italianã:
1. Livigno;
2. Campione d'Italia;
3. apele italiene ale Lacului Lugano.
(3) Urmãtoarele teritorii care fac parte din teritoriul vamal al ComunitãŃii se exclud din
teritoriul comunitar din punct de vedere al taxei:
a) Insulele Canare;
b) Republica Francezã: teritoriile din strãinãtate;
c) Muntele Athos;
d) Insulele Aland;
e) Insulele Channel.
(4) Se considerã ca fiind incluse în teritoriile urmãtoarelor state membre teritoriile
menŃionate mai jos:
a) Republica Francezã: Principatul Monaco;
b) Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord: Insula Man;
c) Republica Cipru: zonele Akrotiri şi Dhekelia aflate sub suveranitatea Regatului Unit al Marii
Britanii şi Irlandei de Nord."
35. La articolul 126 alineatul (8), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) achiziŃiile intracomunitare de bunuri second-hand, opere de artã, obiecte de colecŃie şi de
antichitãŃi, în sensul prevederilor art. 152^2, atunci când vânzãtorul este o persoanã impozabilã
revânzãtoare, care acŃioneazã în aceastã calitate, iar bunurile au fost taxate în statul membru de
unde sunt furnizate, conform regimului special pentru intermediarii persoane impozabile, în sensul
art. 313 şi 326 din Directiva 112, sau vânzãtorul este organizator de vânzãri prin licitaŃie
publicã, care acŃioneazã în aceastã calitate, iar bunurile au fost taxate în statul membru furnizor,
conform regimului special, în sensul art. 333 din Directiva 112;".
36. La articolul 127, alineatele (7), (8) şi (10) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(7) Prin excepŃie de la prevederile alin. (1), orice persoanã care efectueazã ocazional o
livrare intracomunitarã de mijloace de transport noi va fi consideratã persoanã impozabilã pentru
orice astfel de livrare.
(8) În condiŃiile şi în limitele prevãzute în norme, este considerat ca persoanã impozabilã
unicã un grup de persoane impozabile stabilite în România, care, independente fiind din punct de
vedere juridic, sunt în relaŃii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar şi
economic.
..................................................................
(10) Asocierile în participaŃiune nu dau naştere unei persoane impozabile separate. Asocierile
de tip joint venture, consortium sau alte forme de asociere în scopuri comerciale, care nu au
personalitate juridicã şi sunt constituite în temeiul legii, sunt tratate drept asocieri în
participaŃiune."
37. La articolul 128, alineatul (7) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(7) Transferul tuturor activelor sau al unei pãrŃi a acestora, efectuat cu ocazia transferului
de active sau, dupã caz, şi de pasive, indiferent dacã este realizat ca urmare a vânzãrii sau ca
urmare a unor operaŃiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport în naturã la capitalul unei
societãŃi, nu constituie livrare de bunuri dacã primitorul activelor este o persoanã impozabilã.
Primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului în ceea ce priveşte ajustarea
dreptului de deducere prevãzutã de lege."
38. La articolul 128 alineatul (8), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"a) bunurile distruse ca urmare a unor calamitãŃi naturale sau a unor cauze de forŃã majorã,
precum şi bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum sunt prevãzute prin norme;"
39. La articolul 128 alineatul (12), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"a) livrarea bunului respectiv realizatã de persoana impozabilã pe teritoriul statului membru de
destinaŃie a bunului expediat sau transportat în condiŃiile prevãzute la art. 132 alin. (5) şi (6)
privind vânzarea la distanŃã;".
40. Articolul 131 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Importul de bunuri
Art. 131. - Importul de bunuri reprezintã:
a) intrarea pe teritoriul ComunitãŃii de bunuri care nu se aflã în liberã circulaŃie în
înŃelesul art. 24 din Tratatul de înfiinŃare a ComunitãŃii Europene;
b) pe lângã operaŃiunile prevãzute la lit. a), intrarea în Comunitate a bunurilor care se aflã
în liberã circulaŃie, provenite dintr-un teritoriu terŃ, care face parte din teritoriul vamal al
ComunitãŃii."
41. La articolul 132 alineatul (4), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) de bunuri taxate în statul membru de plecare, conform regimului special prevãzut la art.
313, 326 sau 333 din Directiva 112, privind bunurile second-hand, operele de artã, obiectele de
colecŃie şi antichitãŃile, astfel cum sunt definite la art. 152^2 alin. (1);".
42. La articolul 132^1, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(5) Prevederile alin. (2) nu se vor aplica, iar achiziŃia intracomunitarã de bunuri, efectuatã
conform alin. (1), în cadrul unei operaŃiuni triunghiulare în alt stat membru decât România, de
cãtre cumpãrãtorul revânzãtor înregistrat în scopuri de TVA în România, în conformitate cu art. 153,
se va considera cã a fost supusã la plata taxei pe valoarea adãugatã în acel alt stat membru, dacã
se îndeplinesc urmãtoarele condiŃii:
a) cumpãrãtorul revânzãtor înregistrat în scopuri de TVA în România în conformitate cu art. 153
face dovada cã a efectuat achiziŃia intracomunitarã în vederea efectuãrii unei livrãri ulterioare în
acel alt stat membru, livrare pentru care beneficiarul care este înregistrat în scopuri de TVA în
statul membru respectiv a fost desemnat ca persoanã obligatã la plata taxei aferente;
b) obligaŃiile privind declararea acestor operaŃiuni, stabilite prin norme, au fost îndeplinite
document preluat de pe CodFiscal.NET

CodFiscal.NET
de cãtre cumpãrãtorul revânzãtor înregistrat în scopuri de TVA în România în conformitate cu art.
153."
43. La articolul 132^2, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) Prin excepŃie de la prevederile alin. (1), atunci când bunurile la care se face referire la
art. 131 lit. a), care nu se aflã în liberã circulaŃie, sunt plasate, la intrarea în Comunitate, în
unul dintre regimurile sau situaŃiile la care se face referire la art. 144 alin. (1) lit. a) pct.
1-7, locul importului pentru aceste bunuri se considerã a fi pe teritoriul statului membru în care
bunurile înceteazã sã mai fie plasate în astfel de regimuri sau situaŃii.
(3) Atunci când bunurile la care se face referire în art. 131 lit. b), care se aflã în liberã
circulaŃie la intrarea în Comunitate, sunt în una dintre situaŃiile care le-ar permite, dacã ar fi
fost importate în Comunitate, în sensul art. 131 lit. a), sã beneficieze de unul dintre regimurile
prevãzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 sau sunt sub o procedurã de tranzit intern, locul
importului este considerat a fi statul membru pe teritoriul cãruia se încheie aceste regimuri sau
aceastã procedurã."
44. Articolul 134^3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Exigibilitatea pentru livrãri intracomunitare de bunuri, scutite de taxã
Art. 134^3. - (1) Prin excepŃie de la prevederile art. 134^2, în cazul unei livrãri
intracomunitare de bunuri, scutite de taxã conform art. 143 alin. (2), exigibilitatea taxei
intervine în cea de-a 15-a zi a lunii urmãtoare celei în care a intervenit faptul generator.
(2) Prin excepŃie de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine la emiterea
facturii prevãzute la art. 155 alin. (1), dacã factura este emisã înainte de a 15-a zi a lunii
urmãtoare celei în care a intervenit faptul generator."
45. La articolul 135, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) În cazul unei achiziŃii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine în cea
de-a 15-a zi a lunii urmãtoare celei în care a intervenit faptul generator."
46. La articolul 135, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
urmãtorul cuprins:
"(3) Prin excepŃie de la prevederile alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii
facturii prevãzute în legislaŃia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1), dacã
aceasta este emisã înainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmãtoare celei în care a intervenit faptul
generator."
47. Articolul 138^1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Baza de impozitare pentru achiziŃiile intracomunitare
Art. 138^1. - (1) Pentru achiziŃiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileşte
pe baza aceloraşi elemente utilizate conform art. 137 pentru determinarea bazei de impozitare în
cazul livrãrii aceloraşi bunuri în interiorul Ńãrii. În cazul unei achiziŃii intracomunitare de
bunuri, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a), baza de impozitare se determinã în conformitate cu
prevederile art. 137 alin. (1) lit. c) şi ale art. 137 alin. (2).
(2) Baza de impozitare cuprinde şi accizele plãtite sau datorate în alt stat membru decât
România de persoana care efectueazã achiziŃia intracomunitarã, pentru bunurile achiziŃionate. În
cazul în care accizele sunt rambursate persoanei care efectueazã achiziŃia intracomunitarã în statul
membru în care a început expedierea sau transportul bunurilor, baza de impozitare a achiziŃiei
intracomunitare efectuate în România se reduce corespunzãtor."
48. La articolul 141 alineatul (1), litera i) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"i) prestãrile de servicii şi/sau livrãrile de bunuri strâns legate de asistenŃa şi/sau
protecŃia socialã, efectuate de instituŃiile publice sau de alte entitãŃi recunoscute ca având
caracter social, inclusiv cele livrate de cãminele de bãtrâni;".
49. La articolul 141 alineatul (1), dupã litera q) se introduce o nouã literã, litera r), cu
urmãtorul cuprins:
"r) furnizarea de personal de cãtre instituŃiile religioase sau filozofice în scopul
activitãŃilor prevãzute la lit. a), f), i) şi j)."
50. La articolul 141 alineatul (2), literele a), b) şi c) se modificã şi vor avea urmãtorul
cuprins:
"a) prestãrile urmãtoarelor servicii de naturã financiar-bancarã:
1. acordarea şi negocierea de credite, precum şi administrarea creditelor de cãtre persoana care
le acordã;
2. negocierea garanŃiilor de credit ori a altor garanŃii sau orice operaŃiuni cu astfel de
garanŃii, precum şi administrarea garanŃiilor de credit de cãtre persoana care acordã creditul;
3. tranzacŃii, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plãŃi,
viramente, creanŃe, cecuri şi alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea creanŃelor;
4. tranzacŃii, inclusiv negocierea, privind valuta, bancnotele şi monedele utilizate ca mijloc
legal de platã, cu excepŃia obiectelor de colecŃie, şi anume monede de aur, argint sau din alt metal
ori bancnote care nu sunt utilizate în mod normal ca mijloc legal de platã sau monede de interes
numismatic;
5. tranzacŃii, inclusiv negocierea, dar exceptând administrarea sau pãstrarea în siguranŃã, cu
acŃiuni, pãrŃi sociale în societãŃi comerciale sau asociaŃii, obligaŃiuni garantate şi alte
instrumente financiare, cu excepŃia documentelor care stabilesc drepturi asupra bunurilor;
6. administrarea de fonduri speciale de investiŃii;
b) operaŃiunile de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi prestãrile de servicii în legãturã
cu operaŃiunile de asigurare şi/sau de reasigurare efectuate de persoanele impozabile care
intermediazã astfel de operaŃiuni;
c) pariuri, loterii şi alte forme de jocuri de noroc efectuate de persoanele autorizate, conform
legii, sã desfãşoare astfel de activitãŃi;".
51. La articolul 141 alineatul (2) litera f), partea introductivã se modificã şi va avea
urmãtorul cuprins:
"f) livrarea de cãtre orice persoanã a unei construcŃii, a unei pãrŃi a acesteia şi a terenului
pe care este construitã, precum şi a oricãrui alt teren. Prin excepŃie, scutirea nu se aplicã pentru
livrarea unei construcŃii noi, a unei pãrŃi a acesteia sau a unui teren construibil. În sensul
prezentului articol, se definesc urmãtoarele:".
52. La articolul 142 alineatul (1), literele d)-j) şi l) se modificã şi vor avea urmãtorul
cuprins:
"d) importul definitiv de bunuri care îndeplinesc condiŃiile pentru scutire prevãzute de:
Directiva 83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 ce determinã domeniul art. 14 (1) (d) al
Directivei 77/388/CEE privind scutirea de platã a taxei pe valoarea adãugatã la importul final al
anumitor mãrfuri, publicatã în Jurnalul Oficial al ComunitãŃilor Europene (JOCE) nr. L 105 din 23
aprilie 1983, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Directiva 69/169/CEE a Consiliului din 28
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mai 1969 privind armonizarea prevederilor stabilite prin legi, regulamente sau acŃiuni
administrative referitoare la exceptarea de la impozitul pe cifra de afaceri şi accizele la import
pentru cãlãtoriile internaŃionale, publicatã în Jurnalul Oficial al ComunitãŃilor Europene (JOCE)
nr. L 133 din 4 iunie 1969, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Directiva 79/2006/CE a
Consiliului din 5 octombrie 2006 privind exceptarea de la taxele de import a micului trafic de
bunuri cu caracter necomercial din Ńãrile terŃe, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L 286 din 17 octombrie 2006;
e) importul, în regim diplomatic sau consular, al bunurilor scutite de taxe vamale;
f) importul de bunuri efectuat în România de organismele internaŃionale recunoscute ca atare de
autoritãŃile publice din România, precum şi de cãtre membrii acestora, în limitele şi în
conformitate cu condiŃiile stabilite în convenŃiile de înfiinŃare a acestor organizaŃii sau prin
acorduri de sediu;
g) importul de bunuri efectuat în România de cãtre forŃele armate ale statelor strãine membre
NATO, pentru uzul acestora sau al personalului civil însoŃitor ori pentru aprovizionarea popotelor
sau cantinelor, în cazul în care aceste forŃe iau parte la efortul comun de apãrare. Acesta include
importul realizat de forŃele Marii Britanii şi ale Irlandei de Nord stabilite în insula Cipru,
conform Tratatului de înfiinŃare a Republicii Cipru din 16 august 1960, pentru uzul forŃelor armate
sau al personalului civil care însoŃeşte forŃele armate ori pentru aprovizionarea cantinelor lor;
h) reimportul de bunuri în România, efectuat de persoana care a exportat bunurile în afara
ComunitãŃii, dacã bunurile se aflã în aceeaşi stare în care se aflau la momentul exportului şi dacã
importul respectiv beneficiazã de scutire de taxe vamale;
i) reimportul de bunuri în România, efectuat de persoana care a exportat bunurile în afara
ComunitãŃii, pentru a fi supuse unor reparaŃii, transformãri, adaptãri, asamblãri sau altor lucrãri
asupra bunurilor mobile corporale, cu condiŃia ca aceastã scutire sã fie limitatã la valoarea
bunurilor în momentul exportului acestora în afara ComunitãŃii;
j) importul, efectuat în porturi de cãtre întreprinderi de pescuit maritim, de produse piscicole
pescuite, neprelucrate sau dupã ce au fost conservate în vederea comercializãrii, dar înainte de
livrare;
..................................................................
l) importul în România de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu terŃ sau o Ńarã
terŃã, atunci când livrarea acestor bunuri de cãtre importator constituie o livrare scutitã conform
art. 143 alin. (2);".
53. La articolul 143 alineatul (1), literele b)-e), h) şi k)-m) se modificã şi vor avea
urmãtorul cuprins:
"b) livrãrile de bunuri expediate sau transportate în afara ComunitãŃii de cãtre cumpãrãtorul
care nu este stabilit în România sau de altã persoanã în contul sãu, cu excepŃia bunurilor
transportate de cumpãrãtorul însuşi şi care sunt folosite la echiparea ori alimentarea
ambarcaŃiunilor şi a avioanelor de agrement sau a oricãrui alt mijloc de transport de uz privat.
Este scutitã, de asemenea, şi livrarea de bunuri care sunt transportate în bagajul personal al
cãlãtorilor care nu sunt stabiliŃi în Comunitate, dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiŃii:
- cãlãtorul nu este stabilit în Comunitate, respectiv adresa sau domiciliul permanent nu este în
interiorul ComunitãŃii. Adresa sau domiciliul permanent înseamnã locul specificat astfel în
paşaport, carte de identitate sau în alt document recunoscut ca document de identitate de cãtre
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;
- bunurile sunt transportate în afara ComunitãŃii înainte de sfârşitul celei de-a treia luni ce
urmeazã lunii în care are loc livrarea;
- valoarea totalã a livrãrii, plus TVA, este mai mare decât echivalentul în lei a 175 euro,
stabilit anual prin aplicarea cursului de schimb obŃinut în prima zi lucrãtoare din luna octombrie
şi valabil de la data de 1 ianuarie a anului urmãtor;
- dovada exportului se va face prin facturã sau alt document care Ńine locul acesteia, purtând
avizul biroului vamal la ieşirea din Comunitate;
c) prestãrile de servicii, inclusiv transportul şi serviciile accesorii transportului, altele
decât cele prevãzute la art. 141, legate direct de exportul de bunuri sau de bunurile plasate în
regimurile ori situaŃiile prevãzute la art. 144 alin. (1) lit. a);
d) prestãrile de servicii, inclusiv transportul şi serviciile accesorii transportului, altele
decât cele prevãzute la art. 141, dacã acestea sunt direct legate de importul de bunuri şi valoarea
acestora este inclusã în baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139;
e) prestãrile de servicii efectuate în România asupra bunurilor mobile achiziŃionate sau
importate în vederea prelucrãrii în România şi care ulterior sunt transportate în afara ComunitãŃii
de cãtre prestatorul serviciilor sau de cãtre client, dacã acesta nu este stabilit în România, ori
de altã persoanã în numele oricãruia dintre aceştia;
.................................................................
h) în cazul navelor destinate navigaŃiei maritime, utilizate pentru transportul internaŃional de
persoane şi/sau de bunuri, pentru pescuit ori altã activitate economicã sau pentru salvare ori
asistenŃã pe mare, urmãtoarele operaŃiuni:
1. livrarea, modificarea, repararea, întreŃinerea, navlosirea, leasingul şi închirierea de nave,
precum şi livrarea, leasingul, închirierea, repararea şi întreŃinerea de echipamente încorporate sau
utilizate pe nave, inclusiv echipamente de pescuit;
2. livrarea de carburanŃi şi provizii destinate a fi utilizate pe nave, dar inclusiv pentru
navele de rãzboi încadrate în Nomenclatura Combinatã (NC) cod 8906 10 00, care pãrãsesc Ńara şi se
îndreaptã spre porturi strãine unde vor fi ancorate, cu excepŃia, în cazul navelor folosite pentru
pescuitul de coastã, a proviziilor;
3. prestãrile de servicii, altele decât cele prevãzute la pct. 1, efectuate pentru nevoile
directe ale navelor şi/sau pentru încãrcãtura acestora;
..............................................................
k) livrãrile de bunuri şi prestãrile de servicii în favoarea organismelor internaŃionale
recunoscute ca atare de autoritaŃile publice din România, precum şi a membrilor acestora, în
limitele şi în conformitate cu condiŃiile precizate în convenŃiile de înfiinŃare a acestor organisme
sau prin acorduri de sediu;
l) livrãrile de bunuri netransportate în afara României şi/sau prestãrile de servicii efectuate
în România, destinate uzului oficial al forŃelor armate ale statelor strãine membre NATO sau al
personalului civil care însoŃeşte forŃele armate ori aprovizionãrii popotelor sau cantinelor, dacã
forŃele iau parte la efortul de apãrare comun;
m) livrãrile de bunuri sau prestarea serviciilor într-un alt stat membru decât România, în
scopul utilizãrii de cãtre forŃele armate ale oricãrui stat membru NATO, altul decât statul membru
de destinaŃie, sau de cãtre personalul civil care le însoŃeşte sau pentru aprovizionarea popotelor
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ori cantinelor, dacã aceste forŃe iau parte la efortul de apãrare comun; livrarea bunurilor sau
prestarea serviciilor cãtre forŃele armate ale Regatului Unit staŃionate în insula Cipru ca urmare a
Tratatului de înfiinŃare a Republicii Cipru, datat 16 august 1960, care sunt destinate utilizãrii de
cãtre aceste forŃe sau personalului civil care le însoŃeşte ori pentru aprovizionarea popotelor sau
cantinelor;".
54. La articolul 144 alineatul (1), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"a) livrarea de bunuri care urmeazã:
1. sã fie plasate în regim vamal de admitere temporarã, cu exonerare totalã de la plata
drepturilor de import;
2. sã fie prezentate autoritãŃilor vamale în vederea vãmuirii şi, dupã caz, plasate în depozit
necesar cu caracter temporar;
3. sã fie introduse într-o zonã liberã sau într-un antrepozit liber;
4. sã fie plasate în regim de antrepozit vamal;
5. sã fie plasate în regim de perfecŃionare activã, cu suspendare de la plata drepturilor de
import;
6. sã fie plasate în regim de tranzit vamal extern;
7. sã fie admise în apele teritoriale:
- pentru a fi încorporate pe platforme de forare sau de producŃie, în scopul construirii,
reparãrii, întreŃinerii, modificãrii sau reutilãrii acestor platforme ori pentru conectarea acestor
platforme de forare sau de producŃie la continent;
- pentru alimentarea cu carburanŃi şi aprovizionarea platformelor de forare sau de producŃie;
8. sã fie plasate în regim de antrepozit de TVA, definit dupã cum urmeazã:
- pentru produse accizabile, orice locaŃie situatã în România, care este definitã ca antrepozit
fiscal, în sensul art. 4 lit. (b) din Directiva 92/12/CEE, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare;
- pentru bunuri, altele decât produsele accizabile, o locaŃie situatã în România şi definitã
prin norme;".
55. La articolul 144 alineatul (1), dupã litera d) se introduce o nouã literã, litera e), cu
urmãtorul cuprins:
"e) importul de bunuri care urmeazã sã fie plasate în regim de antrepozit de TVA."
56. Articolul 144^1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Scutiri pentru intermediari
Art. 144^1. - Sunt scutite de taxã serviciile prestate de intermediarii care acŃioneazã în
numele şi în contul altei persoane, în cazul în care aceste servicii sunt prestate în legãturã cu
operaŃiunile scutite prevãzute la art. 143 şi 144, cu excepŃia operaŃiunilor prevãzute la art. 143
alin. (1) lit. f) şi alin. (2), sau în legãturã cu operaŃiunile desfãşurate în afara ComunitãŃii."
57. La articolul 149 alineatul (5), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"a) pentru cazurile prevãzute la alin. (4) lit. a), ajustarea se efectueazã în cadrul perioadei
de ajustare prevãzute la alin. (2). Ajustarea deducerii se face o singurã datã pentru întreaga
perioadã de ajustare rãmasã, incluzând anul în care apare modificarea destinaŃiei de utilizare. Prin
norme se stabilesc reguli tranzitorii pentru situaŃia în care pentru anul 2007 s-a efectuat
ajustarea prevãzutã la alin. (4) lit. a) pentru o cincime sau, dupã caz, o douãzecime din taxa
dedusã iniŃial;".
58. La articolul 150 alineatul (1), literele a)-f) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"a) persoana impozabilã care efectueazã livrãri de bunuri sau prestãri de servicii taxabile,
conform prevederilor prezentului titlu, cu excepŃia cazurilor pentru care clientul este obligat la
plata taxei conform prevederilor lit. b)-g);
b) persoana impozabilã care acŃioneazã ca atare şi care beneficiazã de serviciile prevãzute la
art. 133 alin. (2) lit. g), dacã aceste servicii sunt prestate de o persoanã impozabilã care nu este
stabilitã în România, chiar dacã este înregistratã în scopuri de TVA în România, conform art. 153
alin. (4) sau (5);
c) persoana înregistratã conform art. 153 sau 153^1, care beneficiazã de serviciile prevãzute la
art. 133 alin. (2) lit. c)-f), lit. h) pct. 2 şi lit. i) şi care a comunicat prestatorului codul sãu
de înregistrare în scopuri de TVA în România, dacã aceste servicii sunt prestate de o persoanã
impozabilã care nu este stabilitã în România, chiar dacã este înregistratã în scopuri de TVA în
România, conform art. 153 alin. (4) sau (5);
d) persoana înregistratã conform art. 153 sau 153^1, cãreia i se livreazã gaze naturale sau
energie electricã în condiŃiile prevãzute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f), dacã aceste livrãri
sunt realizate de o persoanã impozabilã care nu este stabilitã în România, chiar dacã este
înregistratã în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4) sau (5);
e) persoana impozabilã sau persoana juridicã neimpozabilã, înregistratã conform art. 153 sau
153^1, care este beneficiarul unei livrãri ulterioare efectuate în cadrul unei operaŃiuni
triunghiulare, în urmãtoarele condiŃii:
1. cumpãrãtorul revânzãtor al bunurilor sã nu fie stabilit în România, sã fie înregistrat în
scopuri de TVA în alt stat membru şi sã fi efectuat o achiziŃie intracomunitarã a acestor bunuri în
România, care nu este impozabilã conform art. 126 alin. (8) lit. b); şi
2. bunurile aferente achiziŃiei intracomunitare, prevãzute la pct. 1, sã fi fost transportate de
furnizor sau de cumpãrãtorul revânzãtor ori de altã persoanã, în contul furnizorului sau al
cumpãrãtorului revânzãtor, dintr-un stat membru, altul decât statul în care cumpãrãtorul revânzãtor
este înregistrat în scopuri de TVA, direct cãtre beneficiarul livrãrii; şi
3. cumpãrãtorul revânzãtor sã îl desemneze pe beneficiarul livrãrii ulterioare ca persoanã
obligatã la plata taxei pentru livrarea respectivã;
f) persoana din cauza cãreia bunurile ies din regimurile sau situaŃiile prevãzute la art. 144
alin. (1) lit. a);".
59. La articolul 152 alineatul (2), partea introductivã se modificã şi va avea urmãtorul
cuprins:
"(2) Cifra de afaceri care serveşte drept referinŃã pentru aplicarea alin. (1) este constituitã
din valoarea totalã a livrãrilor de bunuri şi a prestãrilor de servicii care ar fi taxabile dacã nu
ar fi desfãşurate de o micã întreprindere, efectuate de persoana impozabilã în cursul unui an
calendaristic, incluzând şi operaŃiunile scutite cu drept de deducere şi pe cele scutite fãrã drept
de deducere, prevãzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f), dacã acestea nu sunt accesorii
activitãŃii principale, cu excepŃia urmãtoarelor:".
60. La articolul 152^1, dupã alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu
urmãtorul cuprins:
"(11) Regimul special prevãzut de prezentul articol nu se aplicã pentru agenŃiile de turism care
acŃioneazã în calitate de intermediar şi pentru care sunt aplicabile prevederile art. 137 alin. (3)
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lit. e) în ceea ce priveşte baza de impozitare."
61. La articolul 152^4 alineatul (1), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) stat membru de consum înseamnã statul membru în care serviciile electronice îşi au locul
prestãrii, în conformitate cu art. 56 alin. (1) lit. k) din Directiva 112, în care beneficiarul,
care nu acŃioneazã în calitate de persoanã impozabilã în cadrul unei activitãŃi economice, este
stabilit, îşi are domiciliul sau reşedinŃa obişnuitã."
62. La articolul 153, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(4) O persoanã impozabilã care nu este stabilitã, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b), şi nici
înregistratã în scopuri de TVA în România va solicita înregistrarea în scopuri de TVA la organele
fiscale competente pentru operaŃiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a
taxei, înainte de efectuarea respectivelor operaŃiuni, cu excepŃia situaŃiilor în care persoana
obligatã la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (1) lit. b)-g). Nu sunt obligate
sã se înregistreze în România conform acestui articol persoanele stabilite în afara ComunitãŃii care
efectueazã servicii electronice cãtre persoane neimpozabile din România şi care sunt înregistrate
într-un alt stat membru, conform regimului special pentru servicii electronice, pentru toate
serviciile electronice prestate în Comunitate."
63. La articolul 154, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(5) Persoanele înregistrate:
a) conform art. 153 vor comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA tuturor
furnizorilor/prestatorilor sau clienŃilor. Informarea este opŃionalã dacã persoana beneficiazã de
prestãri de servicii, conform art. 133 alin. (2) lit. c)-g), lit. h) pct. 2 şi lit. i);
b) conform art. 153^1 vor comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA furnizorului de
fiecare datã când realizeazã o achiziŃie intracomunitarã de bunuri. Comunicarea codului este
opŃionalã în cazul în care persoana respectivã beneficiazã de prestãri de servicii, conform art. 133
alin. (2) lit. c)-g), lit. h) pct. 2 şi lit. i). Pentru alte operaŃiuni constând în livrãri de
bunuri şi prestãri de servicii este interzisã comunicarea codului de înregistrare în scopuri de TVA,
obŃinut în temeiul art. 153^1, furnizorilor/prestatorilor sau clienŃilor."
64. La articolul 155, alineatul (1), litera n) a alineatului (5) şi alineatul (9) se modificã şi
vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 155. - (1) Persoana impozabilã care efectueazã o livrare de bunuri sau o prestare de
servicii, alta decât o livrare/prestare fãrã drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1)
şi (2), trebuie sã emitã o facturã cãtre fiecare beneficiar, cel târziu pânã în cea de-a 15-a zi a
lunii urmãtoare celei în care ia naştere faptul generator al taxei, cu excepŃia cazului în care
factura a fost deja emisã. De asemenea, persoana impozabilã trebuie sã emitã o facturã cãtre fiecare
beneficiar pentru suma avansurilor încasate în legãturã cu o livrare de bunuri sau o prestare de
servicii, cel târziu pânã în cea de-a 15-a zi a lunii urmãtoare celei în care a încasat avansurile,
cu excepŃia cazului în care factura a fost deja emisã.
................................................................
n) indicarea, în funcŃie de cotele taxei, a taxei colectate şi a sumei totale a taxei colectate,
exprimate în lei, sau a urmãtoarelor menŃiuni:
1. în cazul în care nu se datoreazã taxa, o menŃiune referitoare la prevederile aplicabile din
prezentul titlu sau din Directiva 112 ori menŃiunile «scutit cu drept de deducere», «scutit fãrã
drept de deducere», «neimpozabilã în România» sau, dupã caz, «neinclus în baza de impozitare»;
2. în cazul în care taxa se datoreazã de beneficiar în condiŃiile art. 150 alin. (1) lit. b)-d)
şi g), o menŃiune la prevederile prezentului titlu sau ale Directivei 112 ori menŃiunea «taxare
inversã» pentru operaŃiunile prevãzute la art. 160;
3. în cazul în care se aplicã regimul special pentru agenŃiile de turism, trimiterea la art.
152^1 ori la art. 306 din Directiva 112 sau orice altã trimitere care sã indice faptul cã a fost
aplicat regimul special;
4. dacã se aplicã unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artã,
obiecte de colecŃie şi antichitãŃi, trimiterea la art. 152^2 sau la art. 313, 326 ori 333 din
Directiva 112 sau orice altã trimitere care sã indice faptul cã a fost aplicat unul dintre
regimurile respective;
...............................................................
(9) Prin excepŃie de la dispoziŃiile alin. (5), se pot întocmi facturi simplificate în cazurile
stabilite prin norme. Indiferent de situaŃie, trebuie ca facturile emise în sistem simplificat sã
conŃinã cel puŃin urmãtoarele informaŃii:
a) data emiterii;
b) identificarea persoanei impozabile emitente;
c) identificarea tipurilor de bunuri şi servicii furnizate;
d) suma taxei de achitat sau informaŃiile necesare pentru calcularea acesteia."
65. La articolul 155, dupã alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10)-(12), cu
urmãtorul cuprins:
"(10) Orice document sau mesaj care modificã şi care se referã în mod specific şi fãrã
ambiguitãŃi la factura iniŃialã va fi tratat ca o facturã.
(11) România va accepta documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în formã electronicã drept
facturi, dacã acestea îndeplinesc condiŃiile prevãzute de prezentul articol.
(12) În situaŃia în care pachete care conŃin mai multe facturi sunt transmise sau puse la
dispoziŃie aceluiaşi destinatar prin mijloace electronice, informaŃiile care sunt comune facturilor
individuale pot fi menŃionate o singurã datã, cu condiŃia ca acestea sã fie accesibile pentru
fiecare facturã."
66. La articolul 156^3 alineatul (1), partea introductivã se modificã şi va avea urmãtorul
cuprins:
"Art. 156^3. - (1) Persoanele înregistrate conform art. 153^1, dar neînregistrate şi care nu
trebuie sã se înregistreze conform art. 153, trebuie sã depunã la organele fiscale competente un
decont special de taxã pentru:".
67. La articolul 156^3, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) Persoanele impozabile neînregistrate şi care nu trebuie sã se înregistreze conform art.
153, indiferent dacã sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1, trebuie sã depunã la organele
fiscale competente un decont special de taxã pentru operaŃiunile pentru care sunt obligate la plata
taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. b).
(3) Persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie sã se înregistreze conform art. 153,
indiferent dacã sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1, trebuie sã depunã la organele
fiscale competente un decont special de taxã privind achiziŃiile intracomunitare de mijloace de
transport noi."
68. La articolul 156^3 alineatul (4), partea introductivã se modificã şi va avea urmãtorul
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cuprins:
"(4) Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie sã se înregistreze
conform art. 153 şi persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacã sunt sau nu sunt înregistrate
conform art. 153^1, trebuie sã întocmeascã şi sã depunã la organele fiscale competente un decont
special de taxã pentru:".
69. La articolul 157, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (3), în perioada 15 aprilie 2007-31 decembrie 2011
inclusiv nu se face plata efectivã la organele vamale de cãtre persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 153, care au obŃinut certificat de amânare de la platã, în condiŃiile
stabilite prin ordin al ministrului economiei şi finanŃelor. De la data de 1 ianuarie 2012, prin
exceptare de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectivã la organele vamale de cãtre
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153."
70. La articolul 160, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Bunurile şi serviciile pentru livrarea sau prestarea cãrora se aplicã mãsurile de
simplificare sunt:
a) deşeurile şi materiile prime secundare, rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt
definite de OrdonanŃa de urgenŃã a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor
industriale reciclabile, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
b) bunurile şi/sau serviciile livrate ori prestate de sau cãtre persoanele pentru care s-a
deschis procedura de insolvenŃã, cu excepŃia bunurilor livrate în cadrul comerŃului cu amãnuntul;
c) materialul lemnos, conform prevederilor din norme."
71. La articolul 161, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 161. - (1) În aplicarea alin. (2)-(14):
a) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat/consideratã ca fiind
construit/construitã înainte de data aderãrii, dacã acel bun imobil sau o parte a acestuia a fost
utilizat/utilizatã prima datã înainte de data aderãrii;
b) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat/consideratã achiziŃionat/achiziŃionatã
înainte de data aderãrii, dacã formalitãŃile legale pentru transferul titlului de proprietate de la
vânzãtor la cumpãrãtor s-au îndeplinit înainte de data aderãrii;
c) transformarea sau modernizarea unui bun imobil sau unei pãrŃi a acestuia se considerã
efectuatã pânã la data aderãrii dacã, dupã transformare sau modernizare, bunul imobil sau partea
acestuia a fost utilizat/utilizatã prima datã înainte de data aderãrii;
d) transformarea sau modernizarea unui bun imobil sau unei pãrŃi a acestuia se considerã
efectuatã dupã data aderãrii dacã, dupã transformare sau modernizare, bunul imobil sau partea
acestuia a fost utilizat/utilizatã prima datã dupã data aderãrii;
e) prevederile alin. (4), (6), (10) şi (12) se aplicã numai pentru lucrãrile de modernizare sau
transformare începute înainte de data aderãrii, care au fost finalizate dupã data aderãrii, care nu
depãşesc 20% din valoarea bunului imobil sau a pãrŃii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupã
transformare sau modernizare."
72. La articolul 161^1 alineatul (3), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) bunurile importate, în sensul alin. (2) lit. a), reprezintã mijloacele de transport care au
fost achiziŃionate sau importate înaintea datei aderãrii, în condiŃiile generale de impozitare din
România, Republica Bulgaria sau alt stat membru din teritoriul comunitar, astfel cum era acesta
înaintea datei aderãrii, şi/sau care nu au beneficiat de scutire de la plata taxei ori de
rambursarea acesteia ca urmare a exportului. Aceastã condiŃie se considerã îndeplinitã atunci când
data primei utilizãri a respectivelor mijloace de transport este anterioarã datei de 1 ianuarie 1999
şi suma taxei datorate la import este nesemnificativã, conform prevederilor din norme."
73. Articolul 161^2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Directive transpuse
Art. 161^2. - Prezentul titlu transpune Directiva 112."
74. La articolul 163, literele d), i) şi k) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"d) antrepozitul vamal este locul aprobat de autoritatea vamalã potrivit legislaŃiei vamale în
vigoare;
.................................................................
i) codul NC reprezintã poziŃia tarifarã, subpoziŃia tarifarã sau codul tarifar, aşa cum este
prevãzutã/prevãzut în Regulamentul CE nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 cu privire la
nomenclatura tarifarã şi statisticã şi la tariful vamal comun, în vigoare de la 19 octombrie 1992,
iar în cazul produselor energetice, în vigoare de la 1 ianuarie 2002. Ori de câte ori intervin
modificãri în nomenclatura combinatã a Tarifului vamal comun, corespondenŃa dintre codurile NC
prevãzute în prezentul titlu cu noile coduri NC se va realiza potrivit prevederilor din norme;
..............................................................
k) operatorul neînregistrat este persoana fizicã sau juridicã autorizatã sã primeascã cu titlu
ocazional, în exercitarea profesiei sale, produse supuse accizelor în regim suspensiv, provenite din
alte state membre ale Uniunii Europene; acest operator nu poate deŃine sau expedia produse în regim
suspensiv."
75. La articolul 166 alineatul (3), literele b) şi c) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"b) un operator înregistrat în alt stat membru;
c) un operator neînregistrat în alt stat membru;".
76. La articolul 174 alineatul (4), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"a) tutunul tãiat sau fãrâmiŃat într-un alt mod, rãsucit sau presat în bucãŃi, şi care poate fi
fumat fãrã prelucrare industrialã ulterioarã;".
77. La articolul 174, alineatul (6) se abrogã.
78. La articolul 175^4 alineatul (1), partea introductivã se modificã şi va avea urmãtorul
cuprins:
"Art. 175^4. - (1) Sunt exceptate de la plata accizelor:".
79. La articolul 175^4 alineatul (1) punctul 2, litera c) se modificã şi va avea urmãtorul
cuprins:
"c) energia electricã utilizatã în principal în scopul reducerii chimice şi în procesele
electrolitice şi metalurgice;".
80. La articolul 183 alineatul (1), litera k) se abrogã.
81. Articolul 189^1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 189^1. - Dacã o persoanã care a expediat un produs accizabil în regim suspensiv nu
primeşte documentul administrativ de însoŃire certificat, în termen de 45 de zile de la data
expedierii produsului, are obligaŃia ca în urmãtoarele 5 zile sã depunã declaraŃia de accize la
autoritatea fiscalã competentã şi sã plãteascã accizele pentru produsul respectiv în termen de 7
zile de la data expirãrii termenului de primire a acelui document."
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82. La articolul 192, dupã alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu
urmãtorul cuprins:
"(9) Orice persoanã aflatã în una dintre situaŃiile prevãzute la alin. (3), (5), (6) şi (7) are
obligaŃia de a depune o declaraŃie de accize la autoritatea fiscalã competentã şi de a plãti acciza
în termen de 5 zile de la data la care a devenit exigibilã."
83. La articolul 192^6 alineatul (1), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"a) înainte de expedierea produselor, comerciantul expeditor trebuie sã facã o cerere de
restituire la autoritatea fiscalã competentã şi sã facã dovada cã acciza a fost plãtitã;".
84. La articolul 194, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(3) DeclaraŃiile de accize se depun la autoritatea fiscalã competentã de cãtre plãtitorii de
accize, pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare celei la care se referã declaraŃia, cu
excepŃia cazurilor prevãzute la art. 189^1 şi la art. 192 alin. (9)."
85. Denumirea marginalã a articolului 201 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Scutiri pentru produse energetice şi energie electricã"
86. La articolul 201 alineatul (1), litera l) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"l) produsele energetice, dacã astfel de produse sunt obŃinute din unul sau mai multe dintre
urmãtoarele produse:
- produse cuprinse în codurile NC de la 1507 la 1518;
- produse cuprinse în codurile NC 3824 90 55 şi de la 3824 90 80 la 3824 90 99, pentru
componentele lor produse din biomase;
- produse cuprinse în codurile NC 2207 20 00 şi 2905 11 00, care nu sunt de origine sinteticã;
- produse obŃinute din biomase, inclusiv produse cuprinse în codurile NC 4401 şi 4402;".
87. La articolul 201, dupã alineatul (2) se introduc douã noi alineate, alineatele (3) şi (4),
cu urmãtorul cuprins:
"(3) Produsele energetice care conŃin unul sau mai multe dintre produsele enumerate la alin. (1)
lit. l) beneficiazã de un nivel redus al accizelor, potrivit prevederilor din norme.
(4) Prevederile alin. (1) şi (3) vor înceta sã se aplice în cazul în care legea comunitarã va
impune conformarea cu obligaŃiile de a plasa pe piaŃã o proporŃie minimã din produsele energetice la
care se face referire la alin. (1) lit. l), dar nu mai devreme de intrarea în vigoare a prezentei
legi."
88. La articolul 208, alineatele (1), (6) şi litera a) a alineatului (7) se modificã şi vor avea
urmãtorul cuprins:
"Art. 208. - (1) Nivelul accizelor în perioada 2007-2011 pentru cafea verde, cafea prãjitã,
inclusiv cafea cu înlocuitori, şi pentru cafea solubilã este prevãzut în anexa nr. 2, care face
parte integrantã din prezentul titlu.
................................................................
(6) Pentru cafea, cafea cu înlocuitori şi cafea solubilã, accizele se datoreazã o singurã datã
şi se calculeazã prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de mãsurã asupra cantitãŃilor intrate pe
teritoriul României. Pentru amestecurile cu cafea solubilã intrate pe teritoriul României, accizele
se datoreazã şi se calculeazã numai pentru cantitatea de cafea solubilã conŃinutã în amestecuri.
................................................................
a) pentru produsele provenite din producŃia internã - preŃul de livrare al producãtorului, mai
puŃin acciza;"
89. La articolul 210, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Operatorii economici care exportã sau care livreazã într-un alt stat membru sortimente de
cafea obŃinute din operaŃiuni proprii de prelucrare a cafelei achiziŃionate direct de cãtre aceştia
din alte state membre sau din import pot solicita autoritãŃilor fiscale competente, pe bazã de
documente justificative, restituirea accizelor virate la bugetul de stat, aferente cantitãŃilor de
cafea utilizate ca materie primã pentru cafeaua exportatã sau livratã în alt stat membru.
Beneficiazã de regimul de restituire a accizelor virate bugetului de stat şi operatorii economici,
pentru cantitãŃile de cafea achiziŃionate direct de cãtre aceştia dintr-un stat membru sau din
import şi returnate furnizorilor."
90. La articolul 210, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1) cu
urmãtorul cuprins:
"(2^1) Beneficiazã de regimul de restituire a accizelor şi operatorii economici care
achiziŃioneazã direct dintr-un alt stat membru sau din import produse de natura celor prevãzute la
art. 207 lit. d)-j) şi care sunt ulterior returnate furnizorilor, sunt exportate sau sunt livrate în
alt stat membru fãrã a suporta vreo modificare."
91. La articolul 210, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Modalitatea de acordare a scutirilor prevãzute la alin. (1), (2) şi (2^1) va fi
reglementatã prin norme."
92. Articolul 218 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 218. - Valoarea în lei a accizelor, a taxei speciale pentru autoturisme/autovehicule şi a
impozitului la ŃiŃeiul din producŃia internã, datoratã bugetului de stat, stabilitã potrivit
prezentului titlu în echivalent euro, pe unitatea de mãsurã, se determinã prin transformarea sumelor
exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrãtoare a
lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene."
93. Dupã articolul 221^1 se introduce un nou articol, articolul 221^2, cu urmãtorul cuprins:
"Directive transpuse
Art. 221^2. - Prezentul titlu transpune Directiva CEE nr. 92/12, publicatã în Jurnalul Oficial
nr. L 76 din 23 martie 1992, cu modificãrile ulterioare; directivele CEE nr. 92/83 şi 92/84,
publicate în Jurnalul Oficial nr. L 316 din 31 octombrie 1992; directivele CEE nr. 92/79 şi 92/80,
publicate în Jurnalul Oficial nr. L 316 din 31 octombrie 1992, modificate prin Directiva CE nr.
2002/10, publicatã în Jurnalul Oficial nr. L 46 din 16 februarie 2002; Directiva CE nr. 95/59,
publicatã în Jurnalul Oficial nr. L 291 din 6 decembrie 1995, modificatã prin Directiva CE nr.
2002/10, publicatã în Jurnalul Oficial nr. L 46 din 16 februarie 2002; Directiva CE nr. 2003/96,
publicatã în Jurnalul Oficial nr. L 283 din 31 octombrie 2003."
94. La anexa nr. 1 la titlul VII, primul asterisc de la nota de subsol se modificã şi va avea
urmãtorul cuprins:
"*) Nivelul accizelor va fi menŃinut în condiŃiile menŃinerii actualelor nivele minime prevãzute
în directivele comunitare în domeniu. Pentru produsele din grupa tutunului prelucrat acciza intrã în
vigoare la data de 1 iulie a fiecãrui an, în conformitate cu angajamentele asumate de România în
procesul de negociere cu Uniunea Europeanã a Capitolului 10 «Impozitarea»."
95. În anexa nr. 2 la titlul VII, la numãrul curent 3, coloana a doua "Denumirea produsului sau
a grupei de produse" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Cafea solubilã".
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96. La articolul 286, alineatul (6) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(6) Începând cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului
pe clãdiri şi a impozitului pe teren, datoratã de cãtre persoanele juridice în condiŃiile elaborãrii
unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regionalã şi în condiŃiile îndeplinirii
dispoziŃiilor prevãzute de OrdonanŃa de urgenŃã a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile
naŃionale în domeniul ajutorului de stat, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr.
137/2007 ."
97. La articolul 286, alineatul (7) se abrogã.
ART. II
Prezenta ordonanŃã de urgenŃã intrã în vigoare la 1 ianuarie 2008.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemneazã:
--------------Ministrul economiei şi finanŃelor,
Varujan Vosganian
Bucureşti, 4 octombrie 2007.
Nr. 106.
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