
Actualizări legislative – mai 2019 
 

Codul fiscal – Legea nr. 227/2015 
(M.Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015) 

 
1. O.U.G. nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene (M.Of. nr. 204 din 14 martie 2019) 
Potrivit acestei ordonanțe: „Art. unic. (1) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea 

Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în situațiile 
reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumit în 
continuare Codul fiscal, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv. 

(2) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea formularului 230 «Cerere privind 
destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii», în situațiile 
reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 
inclusiv. 

(3) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale 
obligatorii, datorate de persoanele fizice în situațiile reglementate de Codul fiscal, se prorogă până la data de 31 iulie 
2019 inclusiv. 

(4) În anul 2019, termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art. 151 alin. (24) din Codul fiscal se prorogă până la 
data de 16 august 2019 inclusiv. 

(5) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut la art. 133 alin. (15) lit. a) din Codul fiscal pentru 
acordarea bonificației se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv”. 

 
2. Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 (M.Of. nr. 196 din 12 martie 2019) 
Potrivit acestei legi: „Art. 18. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 

2019, cota contribuției pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, este 17% din contribuția asiguratorie pentru muncă reglementată la art. 2203 alin. (1) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”. 

 
3. Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 (M.Of. nr. 209 din 15 martie 2019) 
Potrivit acestei legi: „Art. 71. În anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în conformitate cu 

prevederile art. 2206 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din 
contribuția asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie lunar, până la sfârșitul lunii în curs, o 
cotă de: 

a) 12%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, constituit în baza Legii nr. 
200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările 
ulterioare; 

b) 17%, care se face venit la bugetul asigurărilor pentru șomaj; 
c) 2%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale; 
d) 21%, care se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata 

concediilor medicale; 
e) 48%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct”. 
 
4. Legea nr. 60/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.Of. nr. 296 din 

17 aprilie 2019) 
Potrivit acestei legi: „Art. I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează 
după cum urmează: 

 
1. La articolul 266 alineatul (1), punctul 28 se modifică și va avea următorul cuprins: 
«28. serviciile furnizate pe cale electronică includ, în special, serviciile prevăzute în anexa II la Directiva 112 și la 

art. 7 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire 
a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu 
modificările și completările ulterioare. În cazul în care prestatorul unui serviciu și clientul său comunică prin 
intermediul poștei electronice, acest lucru nu înseamnă, în sine, că serviciul furnizat este un serviciu furnizat pe cale 
electronică;». 

 
Art. 266 va avea următoarea formă: Semnificația unor termeni și expresii. (1) În sensul prezentului titlu, 

termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 



1. achiziție reprezintă bunurile și serviciile obținute sau care urmează a fi obținute de o persoană impozabilă, 
prin următoarele operațiuni: livrări de bunuri și/sau prestări de servicii, efectuate sau care urmează a fi efectuate 
de altă persoană către această persoană impozabilă, achiziții intracomunitare și importuri de bunuri; 

2. achiziție intracomunitară are înțelesul art. 273; 
3. active corporale fixe reprezintă orice imobilizare corporală amortizabilă, construcțiile și terenurile de orice 

fel, deținute pentru a fi utilizate în producția sau livrarea de bunuri ori în prestarea de servicii, pentru a fi închiriate 
terților sau pentru scopuri administrative; 

4. activitate economică are înțelesul prevăzut la art. 269 alin. (2). Atunci când o persoană desfășoară mai 
multe activități economice, prin activitate economică se înțelege toate activitățile economice desfășurate de 
aceasta; 

5. baza de impozitare reprezintă contravaloarea unei livrări de bunuri sau prestări de servicii impozabile, a 
unui import impozabil sau a unei achiziții intracomunitare impozabile, stabilită conform cap. VII al prezentului titlu; 

6. bunuri reprezintă bunuri corporale mobile și imobile. Energia electrică, energia termică, gazele naturale, 
agentul frigorific și altele de această natură se consideră bunuri corporale mobile; 

7. produse accizabile sunt produsele energetice, alcoolul și băuturile alcoolice, precum și tutunul prelucrat, 
astfel cum sunt definite la titlul VIII, cu excepția gazului livrat prin intermediul unui sistem de gaze naturale situat 
pe teritoriul Uniunii Europene sau prin orice rețea conectată la un astfel de sistem; 

8. codul de înregistrare în scopuri de TVA reprezintă codul prevăzut la art. 318 alin. (1), atribuit de către 
autoritățile competente din România persoanelor care au obligația să se înregistreze conform art. 316 sau 317, 
sau un cod de înregistrare similar, atribuit de autoritățile competente dintr-un alt stat membru; 

9. codul NC reprezintă poziția tarifară, subpoziția tarifară sau codul tarifar, astfel cum sunt prevăzute în 
Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful 
Vamal Comun, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.101/2014 al 
Comisiei din 16 octombrie 2014. Ori de câte ori intervin modificări în nomenclatura combinată stabilită prin 
Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87, corespondența dintre codurile NC prevăzute în prezentul titlu și noile coduri NC 
se realizează potrivit prevederilor din normele metodologice; 

10. data aderării României la Uniunea Europeană este data de 1 ianuarie 2007; 
11. decont de taxă reprezintă decontul care se întocmește și se depune conform art. 323; 
12. decontul special de taxă reprezintă decontul care se întocmește și se depune conform art. 324; 
13. Directiva 112 este Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al 

taxei pe valoarea adăugată, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 347 din 11 
decembrie 2006, cu modificările și completările 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 legislațiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - Sistemul comun 
privind taxa pe valoarea adăugată: baza unitară de stabilire, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene 
(JOCE), seria L, nr. 145 din 3 iunie 1977, vor fi considerate referiri la articolele corespunzătoare din Directiva 112, 
conform tabelului de corelări din anexa XII la această directivă; 

14. factura reprezintă documentul prevăzut la art. 319; 
15. importator reprezintă persoana pe numele căreia sunt declarate bunurile, în momentul în care taxa la 

import devine exigibilă, conform art. 285 și care în cazul importurilor taxabile este obligată la plata taxei conform 
art. 309; 

16. întreprindere mică reprezintă o persoană impozabilă care aplică regimul special de scutire prevăzut la art. 
310 sau, după caz, un regim de scutire echivalent, în conformitate cu prevederile legale ale statului membru în 
care persoana este stabilită, potrivit art. 281-292 din Directiva 112; 

17. livrare intracomunitară are înțelesul prevăzut la art. 270 alin. (9); 
18. livrare către sine are înțelesul prevăzut la art. 270 alin. (4); 
19. operațiuni imobiliare reprezintă operațiunile constând în livrarea, închirierea, leasingul, arendarea, 

concesionarea de bunuri imobile sau alte operațiuni prin care un bun imobil este pus la dispoziția altei persoane, 
precum și acordarea cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și 
superficia, asupra unui bun imobil; 

20. perioada fiscală este perioada prevăzută la art. 322; 
21. persoană impozabilă are înțelesul art. 269 alin. (1) și reprezintă persoana fizică, grupul de persoane, 

instituția publică, persoana juridică, precum și orice entitate capabilă să desfășoare o activitate economică; 
22. persoană juridică neimpozabilă reprezintă instituția publică, organismul internațional de drept public și 

orice altă persoană juridică, care nu este persoană impozabilă, în sensul art. 269 alin. (1); 
23. persoană parțial impozabilă are înțelesul prevăzut la art. 300; 
24. persoană reprezintă o persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă sau o persoană 

neimpozabilă; 
25. plafon pentru achiziții intracomunitare reprezintă plafonul stabilit conform art. 268 alin. (4) lit. b); 



26. plafon pentru vânzări la distanță reprezintă plafonul stabilit conform art. 275 alin. (2) lit. a); 
27. prestarea către sine are înțelesul prevăzut la art. 271 alin. (4); 
28. serviciile furnizate pe cale electronică includ, în special, serviciile prevăzute în anexa II la Directiva 112 și 

la art. 7 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de 
stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea 
adăugată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care prestatorul unui serviciu și clientul său 
comunică prin intermediul poștei electronice, acest lucru nu înseamnă, în sine, că serviciul furnizat este un 
serviciu furnizat pe cale electronică; 

29. serviciile de telecomunicații sunt serviciile având ca obiect transmiterea, emiterea și recepția de semnale, 
înscrisuri, imagini și sunete sau informații de orice natură, prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace 
electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau 
recepții. Serviciile de telecomunicații cuprind, de asemenea, și furnizarea accesului la rețeaua mondială de 
informații; 

30. serviciile de radiodifuziune și televiziune includ, în special, serviciile prevăzute la art. 6b alin. (1) din 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

31. taxă înseamnă taxa pe valoarea adăugată, aplicabilă conform prezentului titlu; 
32. taxă colectată reprezintă taxa aferentă livrărilor de bunuri și/sau prestărilor de servicii taxabile la momentul 

exigibilității taxei, efectuate sau care urmează a fi efectuate de persoana impozabilă, precum și taxa aferentă 
operațiunilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei, conform art. 307-309; 

33. taxă deductibilă reprezintă suma totală a taxei datorate sau achitate de către o persoană impozabilă pentru 
achizițiile efectuate sau care urmează a fi efectuate; 

34. taxă dedusă reprezintă taxa deductibilă care a fost efectiv dedusă; 
35. vânzarea la distanță reprezintă o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat 

membru în alt stat membru de către furnizor sau de altă persoană în numele acestuia către un cumpărător 
persoană impozabilă sau persoană juridică neimpozabilă, care beneficiază de excepția prevăzută la art. 268 alin. 
(4), sau către orice altă persoană neimpozabilă, în condițiile prevăzute la art. 275 alin. (2) - (7). 

(2) În înțelesul prezentului titlu: 
a) o persoană impozabilă care are sediul activității economice în România este considerată a fi stabilită în 

România; 
b) o persoană impozabilă care are sediul activității economice în afara României se consideră că este stabilită 

în România dacă are un sediu fix în România, respectiv dacă dispune în România de suficiente resurse tehnice și 
umane pentru a efectua regulat livrări de bunuri și/sau prestări de servicii impozabile; 

c) o persoană impozabilă care are sediul activității economice în afara României și care are un sediu fix în 
România conform lit. b) este considerată persoană impozabilă care nu este stabilită în România pentru livrările de 
bunuri sau prestările de servicii realizate la care sediul fix de pe teritoriul României nu participă. 

(3) Mijloacele de transport noi la care se face referire la art. 268 alin. (3) lit. b) și la art. 294 alin. (2) lit. b) sunt 
cele prevăzute la lit. a) și care îndeplinesc condițiile prevăzute la lit. b), respectiv: 

a) mijloacele de transport reprezintă o navă care depășește 7,5 m lungime, o aeronavă a cărei greutate la 
decolare depășește 1.550 kg sau un vehicul terestru cu motor a cărui capacitate depășește 48 cm3 sau a cărui 
putere depășește 7,2 kW, destinate transportului de pasageri sau bunuri, cu excepția: 

1. navelor atribuite navigației în largul mării și care sunt utilizate pentru transportul de călători/bunuri cu plată 
sau pentru activități comerciale, industriale sau de pescuit, precum și a navelor utilizate pentru salvare ori 
asistență pe mare sau pentru pescuitul de coastă; și 

2. aeronavelor utilizate de companiile aeriene care realizează în principal transport internațional de persoane 
și/sau de bunuri cu plată; 

b) condițiile care trebuie îndeplinite sunt: 
1. în cazul unui vehicul terestru, acesta să nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrării în funcțiune 

sau să nu fi efectuat deplasări care depășesc 6.000 km; 
2. în cazul unei nave, aceasta să nu fi fost livrată cu mai mult de 3 luni de la data intrării în funcțiune sau să nu 

fi efectuat deplasări a căror durată totală depășește 100 de ore; 
3. în cazul unei aeronave, aceasta să nu fi fost livrată cu mai mult de 3 luni de la data intrării în funcțiune sau 

să nu fi efectuat zboruri a căror durată totală depășește 40 de ore. 
 
2. După articolul 274 se introduce un nou articol, articolul 2741, cu următorul cuprins: 
«Art. 2741. Dispoziții comune livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii. (1) În sensul prezentului titlu, se 

aplică următoarele definiții: 
a) cupon valoric înseamnă un instrument care presupune obligația de a-l accepta drept contrapartidă sau drept o 

parte din contrapartida unei livrări de bunuri sau prestări de servicii și care presupune indicarea bunurilor sau a 
serviciilor ce urmează a fi livrate sau prestate sau a identităților potențialilor furnizori/prestatori ai acestora, fie pe 



instrumentul în sine, fie în cadrul documentației aferente, inclusiv în cadrul termenilor și condițiilor de utilizare a 
instrumentului; 

b) cupon valoric cu utilizare unică înseamnă un cupon valoric în cazul căruia locul livrării bunurilor sau al prestării 
serviciilor la care se referă cuponul valoric și TVA datorată pentru acele bunuri sau servicii sunt cunoscute în 
momentul emiterii cuponului valoric; 

c) cupon valoric cu utilizări multiple înseamnă un cupon valoric, altul decât un cupon valoric cu utilizare unică. 
(2) Fiecare transfer al unui cupon valoric cu utilizare unică efectuat de o persoană impozabilă care acționează în 

nume propriu se consideră a fi o livrare a bunurilor sau o prestare a serviciilor la care se referă cuponul valoric. 
Predarea efectivă a bunurilor sau prestarea efectivă a serviciilor, în schimbul unui cupon valoric cu utilizare unică 
acceptat drept contrapartidă sau parte a contrapartidei de către furnizor/prestator, nu se consideră a fi o tranzacție 
independentă, pentru partea contrapartidei acoperită de cupon. Pentru partea contrapartidei care nu este acoperită 
de cuponul valoric cu utilizare unică se consideră că are loc o tranzacție independentă. 

(3) În cazul în care furnizorul/prestatorul bunurilor sau serviciilor nu este persoana impozabilă care, acționând în 
nume propriu, a emis cuponul valoric cu utilizare unică, se consideră că furnizorul/prestatorul a livrat bunurile sau a 
prestat serviciile la care se referă cuponul valoric către persoana impozabilă care a emis în nume propriu cuponul, la 
data la care este utilizat cuponul. 

(4) În cazul în care transferul unui cupon valoric cu utilizare unică este realizat de un intermediar - persoană 
impozabilă care acționează în numele altei persoane impozabile, respectivul transfer se consideră a fi livrarea 
bunurilor sau prestarea serviciilor la care se referă cuponul valoric, efectuată de persoana impozabilă în numele 
căreia acționează intermediarul. 

(5) Predarea efectivă a bunurilor sau prestarea efectivă a serviciilor, în schimbul unui cupon valoric cu utilizări 
multiple acceptat drept contrapartidă sau parte a contrapartidei de către furnizor/prestator, intră în sfera TVA potrivit 
art. 268, în timp ce fiecare transfer anterior al respectivului cupon valoric cu utilizări multiple nu intră în sfera TVA. 

(6) În cazul în care cuponul valoric cu utilizări multiple este transferat de o persoană impozabilă, alta decât 
persoana impozabilă care efectuează operațiunea în sfera TVA potrivit alin. (5), orice prestare de serviciu care poate 
fi identificată, cum ar fi serviciile de distribuție sau de promovare, intră în sfera TVA.» 

 
3. La articolul 278, după alineatul (7) se introduc cinci noi alineate, alineatele (8)-(12), cu următorul cuprins: 
«(8) Prevederile alin. (5) lit. h) nu se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 
a) prestatorul este stabilit sau, dacă nu este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită într-un singur 

stat membru; 
b) sunt prestate servicii către persoane neimpozabile care sunt stabilite, își au domiciliul stabil sau reședința 

obișnuită în orice stat membru, altul decât statul membru prevăzut la lit. a); 
c) valoarea totală, fără TVA, a prestărilor menționate la lit. b) nu depășește, în anul calendaristic curent, 10.000 

euro sau echivalentul acestei sume în moneda națională și nu a depășit această sumă în cursul anului calendaristic 
precedent. 

(9) Atunci când, în cursul unui an calendaristic, pragul prevăzut la alin. (8) lit. c) este depășit, prevederile alin. (5) 
lit. h) se aplică de la momentul respectiv. 

(10) Prestatorii menționați la alin. (8) care sunt stabiliți sau, dacă nu sunt stabiliți, își au domiciliul stabil sau 
reședința obișnuită în România au dreptul de a opta ca locul prestării să fie stabilit în conformitate cu prevederile alin. 
(5) lit. h). Opțiunea se aplică pentru cel puțin doi ani calendaristici. 

(11) ANAF ia măsurile corespunzătoare pentru a monitoriza îndeplinirea de către persoana impozabilă a condițiilor 
prevăzute la alin. (8)-(10). 

(12) Valoarea echivalentă în moneda națională a statelor membre a sumei menționate la alin. (8) lit. c) se 
calculează prin aplicarea ratei de schimb publicate de Banca Centrală Europeană la data adoptării Directivei (UE) 
2017/2.455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în 
ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri 
la distanță. Pentru România, valoarea echivalentă în moneda națională este de 46.337 lei.» 

 
Art. 278 va avea următoarea formă: Locul prestării de servicii. (1) În vederea aplicării regulilor referitoare la 

locul de prestare a serviciilor: 
a) o persoană impozabilă care desfășoară și activități sau operațiuni care nu sunt considerate impozabile în 

conformitate cu art. 268 alin. (1)-(4) este considerată persoană impozabilă pentru toate serviciile care i-au fost 
prestate; 

b) o persoană juridică neimpozabilă care este înregistrată în scopuri de TVA este considerată persoană 
impozabilă. 

(2) Locul de prestare a serviciilor către o persoană impozabilă care acționează ca atare este locul unde 
respectiva persoană care primește serviciile își are stabilit sediul activității sale economice. Dacă serviciile sunt 
furnizate către un sediu fix al persoanei impozabile, aflat în alt loc decât cel în care persoana își are sediul 



activității sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se află respectivul sediu fix al persoanei 
care primește serviciile. În absența unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde 
persoana impozabilă care primește aceste servicii își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită. 

(3) Locul de prestare a serviciilor către o persoană neimpozabilă este locul unde prestatorul își are stabilit 
sediul activității sale economice. Dacă serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat în alt loc 
decât locul în care persoana impozabilă și-a stabilit sediul activității economice, locul de prestare a serviciilor este 
locul unde se află respectivul sediu fix. În absența unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor 
este locul unde prestatorul își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită. 

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (3), pentru următoarele prestări de servicii, locul prestării este 
considerat a fi: 

a) locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestările de servicii efectuate în legătură cu bunurile 
imobile, inclusiv serviciile prestate de experți și agenți imobiliari, de cazare în sectorul hotelier sau în sectoare cu 
funcție similară, precum tabere de vacanță sau locuri amenajate pentru camping, de acordare de drepturi de 
utilizare a bunurilor imobile, pentru servicii de pregătire și coordonare a lucrărilor de construcții, precum serviciile 
prestate de arhitecți și de societățile care asigură supravegherea pe șantier; 

b) locul unde se efectuează transportul, în funcție de distanțele parcurse, în cazul serviciilor de transport de 
călători; 

c) locul prestării efective, pentru serviciile de restaurant și catering, cu excepția celor prestate efectiv la bordul 
navelor, al aeronavelor sau al trenurilor pe parcursul unei părți a unei operațiuni de transport de călători efectuate 
în cadrul Uniunii Europene; 

d) locul unde mijlocul de transport este pus efectiv la dispoziția clientului, în cazul închirierii pe termen scurt a 
unui mijloc de transport. Prin termen scurt se înțelege posesia sau utilizarea continuă a mijlocului de transport pe 
o perioadă de maximum 30 de zile și, în cazul ambarcațiunilor maritime, pe o perioadă de maximum 90 de zile; 

e) locul de plecare a transportului de călători, pentru serviciile de restaurant și catering furnizate efectiv la 
bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor în timpul unei părți a unei operațiuni de transport de călători 
efectuată în Uniunea Europeană. Parte a unei operațiuni de transport de călători efectuată în Uniunea Europeană 
înseamnă acea parte a operațiunii efectuate, fără escală în afara Uniunii Europene, între punctul de plecare și 
punctul de sosire al transportului de călători. Punctul de plecare a unui transport de călători înseamnă primul 
punct stabilit pentru îmbarcarea călătorilor în interiorul Uniunii Europene, dacă este cazul, după o oprire în afara 
Uniunii Europene. Punctul de sosire a unui transport de călători înseamnă ultimul punct stabilit pentru debarcarea 
în interiorul Uniunii Europene a călătorilor care s-au îmbarcat în Uniunea Europeană, dacă este cazul înaintea 
unei opriri în afara Uniunii Europene. În cazul unei călătorii dus-întors, traseul de retur este considerat o 
operațiune de transport separată. 

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), locul următoarelor servicii este considerat a fi: 
a) locul în care este efectuată operațiunea principală în conformitate cu prevederile prezentului titlu, în cazul 

serviciilor prestate de un intermediar care acționează în numele și în contul altei persoane și beneficiarul este o 
persoană neimpozabilă; 

b) locul unde are loc transportul, proporțional cu distanțele parcurse, în cazul serviciilor de transport de bunuri, 
altul decât transportul intracomunitar de bunuri, către persoane neimpozabile; 

c) locul de plecare a unui transport intracomunitar de bunuri, pentru serviciile de transport intracomunitar de 
bunuri prestate către persoane neimpozabile. Prin transport intracomunitar de bunuri se înțelege orice transport 
de bunuri al cărui loc de plecare și loc de sosire sunt situate pe teritoriile a două state membre diferite. Loc de 
plecare înseamnă locul unde începe efectiv transportul de bunuri, indiferent de distanțele parcurse pentru a 
ajunge la locul unde se găsesc bunurile, iar loc de sosire înseamnă locul unde se încheie efectiv transportul de 
bunuri; 

d) locul în care se prestează efectiv serviciile către persoane neimpozabile, în cazul următoarelor: 
1. servicii constând în activități accesorii transportului, precum încărcarea, descărcarea, manipularea și servicii 

similare acestora; 
2. servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale; 
3. evaluări ale bunurilor mobile corporale; 
e) locul unde beneficiarul este stabilit sau își are domiciliul stabil ori reședința obișnuită, dacă respectivul 

beneficiar este o persoană neimpozabilă care este stabilită sau își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită în 
afara Uniunii Europene, în cazul următoarelor servicii: 

1. închirierea bunurilor mobile corporale, cu excepția tuturor mijloacelor de transport; 
2. operațiunile de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, cu excepția tuturor mijloacelor 

de transport; 
3. transferul și/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale și a altor drepturi 

similare; 
4. serviciile de publicitate; 



5. serviciile consultanților, inginerilor, juriștilor și avocaților, contabililor și experților contabili, ale birourilor de 
studii și alte servicii similare, precum și prelucrarea de date și furnizarea de informații; 

6. operațiunile de natură financiar-bancară și de asigurări, inclusiv reasigurări, cu excepția închirierii de seifuri; 
7. punerea la dispoziție de personal; 
8. acordarea accesului la un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Uniunii Europene sau la o rețea 

conectată la un astfel de sistem, la rețeaua de energie electrică ori la rețelele de încălzire sau de răcire, 
transportul și distribuția prin intermediul acestor sisteme ori rețele, precum și alte prestări de servicii legate direct 
de acestea; 

9. obligația de a se abține de la realizarea sau exercitarea, total sau parțial, a unei activități economice sau a 
unui drept prevăzut la prezenta literă; 

f) locul în care activitățile se desfășoară efectiv, în cazul serviciilor principale și auxiliare legate de activități 
culturale, artistice, sportive, științifice, educaționale, de divertisment sau de activități similare, cum ar fi târgurile și 
expozițiile, inclusiv în cazul serviciilor prestate de organizatorii acestor activități, prestate către persoane 
neimpozabile; 

g) locul de închiriere, cu excepția închirierii pe termen scurt a unui mijloc de transport unei persoane 
neimpozabile, este locul în care clientul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită. Prin închiriere 
se înțeleg inclusiv serviciile de leasing de mijloace de transport. Prin excepție, locul de închiriere a unei 
ambarcațiuni de agrement unei persoane neimpozabile, cu excepția închirierii pe termen scurt, este locul unde 
ambarcațiunea de agrement este pusă efectiv la dispoziția clientului, în cazul în care serviciul respectiv este 
prestat efectiv de către prestator din locul în care este situat sediul activității sale economice sau sediul său fix. 
Prin termen scurt se înțelege deținerea sau utilizarea continuă a mijlocului de transport pe o perioadă de 
maximum 30 de zile și, în cazul ambarcațiunilor maritime, pe o perioadă de maximum 90 de zile; 

h) locul unde beneficiarul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită, în cazul următoarelor 
servicii prestate către o persoană neimpozabilă: 

1. serviciile de telecomunicații; 
2. serviciile de radiodifuziune și televiziune; 
3. serviciile furnizate pe cale electronică. 
(6) Prin excepție de la prevederile alin. (2), locul următoarelor servicii este considerat a fi: 
a) în România, pentru serviciile constând în activități accesorii transportului, precum încărcarea, descărcarea, 

manipularea și servicii similare acestora, servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale și evaluări 
ale bunurilor mobile corporale, servicii de transport de bunuri efectuate în România, când aceste servicii sunt 
prestate către o persoană impozabilă nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene, dacă utilizarea și exploatarea 
efectivă a serviciilor au loc în România; 

b) locul în care evenimentele se desfășoară efectiv, pentru serviciile legate de acordarea accesului la 
evenimente culturale, artistice, sportive, științifice, educaționale, de divertisment sau alte evenimente similare, 
cum ar fi târgurile și expozițiile, precum și pentru serviciile auxiliare legate de acordarea acestui acces, prestate 
unei persoane impozabile. 

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru serviciile de transport de bunuri efectuate în afara Uniunii 
Europene, când aceste servicii sunt prestate către o persoană impozabilă stabilită în România, locul prestării se 
consideră a fi în afara Uniunii Europene, dacă utilizarea și exploatarea efectivă a serviciilor au loc în afara Uniunii 
Europene. În aplicarea prezentului alineat, serviciile de transport de bunuri efectuate în afara Uniunii Europene 
sunt serviciile de transport ale cărui punct de plecare și punct de sosire se află în afara Uniunii Europene, acestea 
fiind considerate efectiv utilizate și exploatate în afara Uniunii Europene. 

(8) Prevederile alin. (5) lit. h) nu se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 
a) prestatorul este stabilit sau, dacă nu este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită într-un 

singur stat membru; 
b) sunt prestate servicii către persoane neimpozabile care sunt stabilite, își au domiciliul stabil sau reședința 

obișnuită în orice stat membru, altul decât statul membru prevăzut la lit. a); 
c) valoarea totală, fără TVA, a prestărilor menționate la lit. b) nu depășește, în anul calendaristic curent, 

10.000 euro sau echivalentul acestei sume în moneda națională și nu a depășit această sumă în cursul anului 
calendaristic precedent. 

(9) Atunci când, în cursul unui an calendaristic, pragul prevăzut la alin. (8) lit. c) este depășit, prevederile alin. 
(5) lit. h) se aplică de la momentul respectiv. 

(10) Prestatorii menționați la alin. (8) care sunt stabiliți sau, dacă nu sunt stabiliți, își au domiciliul stabil sau 
reședința obișnuită în România au dreptul de a opta ca locul prestării să fie stabilit în conformitate cu prevederile 
alin. (5) lit. h). Opțiunea se aplică pentru cel puțin doi ani calendaristici. 

(11) ANAF ia măsurile corespunzătoare pentru a monitoriza îndeplinirea de către persoana impozabilă a 
condițiilor prevăzute la alin. (8)-(10). 



(12) Valoarea echivalentă în moneda națională a statelor membre a sumei menționate la alin. (8) lit. c) se 
calculează prin aplicarea ratei de schimb publicate de Banca Centrală Europeană la data adoptării Directivei (UE) 
2017/2.455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE 
în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de 
bunuri la distanță. Pentru România, valoarea echivalentă în moneda națională este de 46.337 lei. 
 
4. La articolul 286 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: 
«f) fără a aduce atingere prevederilor lit. a), baza de impozitare aferentă livrării de bunuri sau prestării de servicii, 

pentru care a fost acceptat drept contrapartidă un cupon valoric cu utilizări multiple, este contravaloarea plătită pentru 
cuponul valoric sau, în lipsa informațiilor privind contravaloarea respectivă, valoarea monetară indicată pe cuponul 
valoric cu utilizări multiple sau în documentația aferentă, din care se scade cuantumul TVA aferente bunurilor livrate 
sau serviciilor prestate. În cazul în care un cupon valoric cu utilizări multiple este acceptat drept contrapartidă parțială 
pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, la stabilirea bazei de impozitare este avută în vedere 
contravaloarea plătită pentru cuponul valoric sau, în lipsa informațiilor privind contravaloarea respectivă, valoarea 
monetară indicată pe cuponul valoric cu utilizări multiple sau în documentația aferentă, din care se scade cuantumul 
TVA aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate.» 

 
Art. 286 va avea următoarea formă: Baza de impozitare pentru livrări de bunuri și prestări de servicii 

efectuate în interiorul țării. (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită din: 
a) pentru livrări de bunuri și prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la lit. b) și c), din tot ceea ce 

constituie contrapartida obținută sau care urmează a fi obținută de furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, 
beneficiarului sau a unui terț, inclusiv subvențiile direct legate de prețul acestor operațiuni; 

b) pentru operațiunile prevăzute la art. 270 alin. (3) lit. c), compensația aferentă; 
c) pentru operațiunile prevăzute la art. 270 alin. (4) și (5), pentru transferul prevăzut la art. 270 alin. (10) și 

pentru achizițiile intracomunitare considerate ca fiind cu plată și prevăzute la art. 273 alin. (2) și (3), prețul de 
cumpărare al bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, în absența unor astfel de prețuri de cumpărare, 
prețul de cost, stabilit la data livrării. În cazul în care bunurile reprezintă active corporale fixe sau bunuri de natură 
alimentară, baza de impozitare se stabilește conform procedurii stabilite prin normele metodologice; 

d) pentru operațiunile prevăzute la art. 271 alin. (4), suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabilă 
pentru realizarea prestării de servicii; 

e) pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată 
furnizorului/prestatorului potrivit prevederilor art. 7 pct. 26, baza de impozitare este considerată valoarea de piață 
în următoarele situații: 

1. atunci când contrapartida este mai mică decât valoarea de piață, iar beneficiarul livrării sau al prestării nu 
are drept complet de deducere în conformitate cu prevederile art. 297, 298 și 300; 

2. atunci când contrapartida este mai mică decât valoarea de piață, iar furnizorul sau prestatorul nu are un 
drept complet de deducere în conformitate cu prevederile art. 297 și 300 și livrarea sau prestarea este scutită 
conform art. 292; 

3. atunci când contrapartida este mai mare decât valoarea de piață, iar furnizorul sau prestatorul nu are drept 
complet de deducere în conformitate cu prevederile art. 297 și 300. 

f) fără a aduce atingere prevederilor lit. a), baza de impozitare aferentă livrării de bunuri sau prestării de 
servicii, pentru care a fost acceptat drept contrapartidă un cupon valoric cu utilizări multiple, este contravaloarea 
plătită pentru cuponul valoric sau, în lipsa informațiilor privind contravaloarea respectivă, valoarea monetară 
indicată pe cuponul valoric cu utilizări multiple sau în documentația aferentă, din care se scade cuantumul TVA 
aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate. În cazul în care un cupon valoric cu utilizări multiple este acceptat 
drept contrapartidă parțială pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, la stabilirea bazei de impozitare 
este avută în vedere contravaloarea plătită pentru cuponul valoric sau, în lipsa informațiilor privind contravaloarea 
respectivă, valoarea monetară indicată pe cuponul valoric cu utilizări multiple sau în documentația aferentă, din 
care se scade cuantumul TVA aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate. 

(2) În sensul alin. (1) lit. e), valoare de piață înseamnă suma totală pe care, pentru obținerea bunurilor ori 
serviciilor în cauză la momentul respectiv, un client aflat în aceeași etapă de comercializare la care are loc livrarea 
de bunuri sau prestarea de servicii ar trebui să o plătească în condiții de concurență loială unui furnizor ori 
prestator independent de pe teritoriul statului membru în care livrarea sau prestarea este supusă taxei. Atunci 
când nu poate fi stabilită o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabilă, valoare de piață înseamnă: 

1. pentru bunuri, o sumă care nu este mai mică decât prețul de cumpărare al bunurilor sau al unor bunuri 
similare ori, în absența unui preț de cumpărare, prețul de cost, stabilit la momentul livrării; 

2. pentru servicii, o sumă care nu este mai mică decât costurile complete ale persoanei impozabile pentru 
prestarea serviciului. 

(3) Baza de impozitare cuprinde următoarele: 



a) impozitele și taxele, dacă prin lege nu se prevede altfel, cu excepția taxei pe valoarea adăugată; 
b) cheltuielile accesorii, cum sunt: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport și asigurare, solicitate de 

către furnizor/prestator cumpărătorului sau beneficiarului. Cheltuielile facturate de furnizorul de bunuri sau de 
prestatorul de servicii cumpărătorului, care fac obiectul unui contract separat și care sunt legate de livrările de 
bunuri sau de prestările de servicii în cauză, se consideră cheltuieli accesorii. 

(4) Baza de impozitare nu cuprinde următoarele: 
a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile și alte reduceri de preț, acordate de furnizori direct clienților la data 

exigibilității taxei; 
b) sumele reprezentând daune-interese, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă/definitivă și 

irevocabilă, după caz, penalizările și orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totală sau parțială a 
obligațiilor contractuale, dacă sunt percepute peste prețurile și/sau tarifele negociate; 

c) dobânzile, percepute după data livrării sau prestării, pentru plăți cu întârziere; 
d) valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă și clienți, prin schimb, fără facturare; 
e) sumele achitate de o persoană impozabilă în numele și în contul altei persoane și care apoi se decontează 

acesteia, inclusiv atunci când locatorul asigură el însuși bunul care face obiectul unui contract de leasing financiar 
sau operațional și refacturează locatarului costul exact al asigurării, precum și sumele încasate de o persoană 
impozabilă în numele și în contul unei alte persoane. 
 
5. La articolul 314 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 
«a) persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană înseamnă o persoană impozabilă care nu are sediul 

activității economice și nici nu dispune de un sediu fix pe teritoriul Uniunii Europene;». 
 
6. La articolul 314, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 
«(3) În cazul în care o persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană optează pentru regimul special și 

alege România ca stat membru de înregistrare, la data începerii operațiunilor taxabile, persoana respectivă trebuie să 
depună în format electronic o declarație de începere a activității la organul fiscal competent. Declarația trebuie să 
conțină următoarele informații: denumirea/numele persoanei impozabile, adresa poștală, adresele electronice, 
inclusiv pagina de internet proprie, codul național de înregistrare fiscală, după caz, precum și o declarație prin care se 
confirmă că persoana nu și-a stabilit sediul activității economice pe teritoriul Uniunii Europene și nu dispune de un 
sediu fix pe teritoriul acesteia. Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare trebuie aduse la 
cunoștința organului fiscal competent, pe cale electronică.» 

 
Art. 314 va avea următoarea formă: Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de 

radiodifuziune sau de televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană. 
(1) În înțelesul prezentului articol: 

a) persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană înseamnă o persoană impozabilă care nu are sediul 
activității economice și nici nu dispune de un sediu fix pe teritoriul Uniunii Europene; 

b) stat membru de înregistrare înseamnă statul membru ales de persoana impozabilă nestabilită în Uniunea 
Europeană pentru a declara momentul începerii activității sale ca persoană impozabilă pe teritoriul Uniunii 
Europene, în conformitate cu prevederile prezentului articol; 

c) stat membru de consum înseamnă statul membru în care are loc prestarea de servicii electronice, de 
telecomunicații, de radiodifuziune sau de televiziune, conform art. 278 alin. (5) lit. h). 

(2) Orice persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană poate utiliza un regim special pentru toate 
serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau de televiziune prestate către persoane 
neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil ori reședința obișnuită în Uniunea Europeană. Regimul special 
permite, printre altele, înregistrarea unei persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană într-un singur stat 
membru, conform prezentului articol, pentru toate serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau 
televiziune prestate către persoane neimpozabile stabilite în Uniunea Europeană. 

(3) În cazul în care o persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană optează pentru regimul special și 
alege România ca stat membru de înregistrare, la data începerii operațiunilor taxabile, persoana respectivă 
trebuie să depună în format electronic o declarație de începere a activității la organul fiscal competent. Declarația 
trebuie să conțină următoarele informații: denumirea/numele persoanei impozabile, adresa poștală, adresele 
electronice, inclusiv pagina de internet proprie, codul național de înregistrare fiscală, după caz, precum și o 
declarație prin care se confirmă că persoana nu și-a stabilit sediul activității economice pe teritoriul Uniunii 
Europene și nu dispune de un sediu fix pe teritoriul acesteia. Modificările ulterioare ale datelor din declarația de 
înregistrare trebuie aduse la cunoștința organului fiscal competent, pe cale electronică. 

(4) La primirea declarației de începere a activității organul fiscal competent va înregistra persoana impozabilă 
nestabilită în Uniunea Europeană cu un cod de înregistrare special în scopuri de TVA și va comunica acest cod 



persoanei respective prin mijloace electronice. În scopul înregistrării nu este necesară desemnarea unui 
reprezentant fiscal. 

(5) Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană trebuie să notifice, prin mijloace electronice, 
organul fiscal competent, în caz de încetare a activității sau în caz de modificări ulterioare, care o exclud de la 
regimul special. 

(6) Persoana impozabilă nestabilită va fi scoasă din evidență de către organul fiscal competent, în oricare 
dintre următoarele situații: 

a) persoana impozabilă informează organul fiscal că nu mai prestează servicii electronice, de telecomunicații, 
de radiodifuziune sau televiziune; 

b) organul fiscal competent constată că operațiunile taxabile ale persoanei impozabile s-au încheiat; 
c) persoana impozabilă nu mai îndeplinește cerințele pentru a i se permite utilizarea regimului special; 
d) persoana impozabilă încalcă în mod repetat regulile regimului special. 
(7) În termen de 20 de zile de la sfârșitul fiecărui trimestru calendaristic, persoana impozabilă nestabilită în 

Uniunea Europeană trebuie să depună la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, o declarație specială 
de TVA, potrivit modelului stabilit de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 
septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în 
ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de 
telecomunicații, servicii de radiodifuziune și de televiziune sau servicii electronice către persoane neimpozabile, 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 249 din 14 septembrie 2012, indiferent dacă au fost 
sau nu prestate servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune în perioada fiscală de 
raportare. 

(8) Declarația specială de TVA trebuie să conțină următoarele informații: 
a) codul de înregistrare prevăzut la alin. (4); 
b) valoarea totală, exclusiv taxa, a prestărilor de servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și 

televiziune efectuate în cursul perioadei fiscale de raportare, cotele taxei aplicabile și valoarea corespunzătoare a 
taxei datorate fiecărui stat membru de consum în care taxa este exigibilă; 

c) valoarea totală a taxei datorate în Uniunea Europeană. 
(9) Declarația specială de TVA se întocmește în euro. În cazul în care prestările de servicii se plătesc în alte 

monede se va folosi, la completarea declarației, rata de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de 
raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau 
cele din ziua următoare, dacă nu sunt publicate în acea zi. 

(10) Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană trebuie să achite suma totală a taxei datorate în 
Uniunea Europeană într-un cont special, în euro, indicat de organul fiscal competent, până la data la care are 
obligația depunerii declarației speciale. Prin norme se stabilește procedura de virare a sumelor cuvenite fiecărui 
stat membru, pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune desfășurate pe 
teritoriul lor, de persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană, înregistrată în România în scopuri de 
TVA. 

(11) Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană care utilizează regimul special nu poate deduce 
TVA prin declarația specială de taxă, conform art. 301, dar va putea exercita acest drept prin rambursarea taxei 
aferente importurilor și achizițiilor de bunuri/servicii efectuate în România, în conformitate cu prevederile art. 302 
alin. (1) lit. b), chiar dacă o persoană impozabilă stabilită în România nu ar avea dreptul la o compensație similară 
în ceea ce privește taxa sau un alt impozit similar, în condițiile prevăzute de legislația țării în care își are sediul 
persoana impozabilă nestabilită. 

(12) Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană trebuie să țină o evidență suficient de detaliată a 
serviciilor pentru care se aplică acest regim special, pentru a permite organelor fiscale competente din statele 
membre de consum să determine dacă declarația prevăzută la alin. (7) este corectă. Aceste evidențe se pun la 
dispoziție electronic, la solicitarea organului fiscal competent, precum și a statelor membre de consum. Persoana 
impozabilă nestabilită va păstra aceste evidențe pe o perioadă de 10 ani de la încheierea anului în care s-au 
prestat serviciile. 
 
7. La articolul 319 alineatul (5), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: 
«d) prin excepție de la prevederile lit. a), facturarea face obiectul normelor aplicabile în statul membru în care este 

înregistrat prestatorul care utilizează unul dintre regimurile speciale menționate la art. 314 și 315.» 
 

Art. 319 va avea următoarea formă: Facturarea. (1) În înțelesul prezentului titlu sunt considerate facturi 
documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în format electronic, dacă acestea îndeplinesc condițiile stabilite în 
prezentul articol. 

(2) Orice document sau mesaj care modifică și care se referă în mod specific și fără ambiguități la factura 
inițială are același regim juridic ca o factură. 



(3) În cazul în care este obligatorie ajustarea bazei impozabile conform art. 287 lit. a)-c) și e), dacă furnizorul 
de bunuri/prestatorul de servicii nu emite factura de corecție prevăzută la art. 330 alin. (2), beneficiarul trebuie să 
emită o autofactură în vederea ajustării taxei deductibile, cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei 
în care au intervenit evenimentele prevăzute la art. 287 lit. a)-c) și e). 

(4) În înțelesul prezentului titlu, prin factură electronică se înțelege o factură care conține informațiile solicitate 
în prezentul articol și care a fost emisă și primită în format electronic. 

(5) Fără să contravină prevederilor alin. (31)-(35) se aplică următoarele reguli de facturare: 
a) pentru livrările de bunuri și prestările de servicii pentru care locul livrării, respectiv prestării se consideră a fi 

în România, conform prevederilor art. 275 și 278, facturarea face obiectul prevederilor prezentului articol. Pentru 
livrările de bunuri și prestările de servicii pentru care locul livrării, respectiv prestării nu se consideră a fi în 
România, conform prevederilor art. 275 și 278, facturarea face obiectul normelor aplicabile în statele membre în 
care are loc livrarea de bunuri/prestarea de servicii; 

b) prin excepție de la prevederile lit. a): 
1. pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate de o persoană impozabilă stabilită în România în 

sensul art. 266 alin. (2), facturarea face obiectul prevederilor prezentului articol dacă furnizorul/prestatorul nu este 
stabilit în statul membru în care are loc livrarea bunurilor ori prestarea serviciilor, conform prevederilor art. 275 și 
278, și persoana obligată la plata TVA este persoana căreia i se livrează bunurile sau i se prestează serviciile; 

2. pentru livrările de bunuri și prestările de servicii pentru care locul livrării, respectiv prestării se consideră a fi 
în România, conform art. 275 și 278, efectuate de un furnizor/prestator care nu este stabilit în România, dar este 
stabilit în Uniunea Europeană, conform prevederilor art. 266 alin. (2), iar persoana obligată la plata taxei conform 
art. 307 este beneficiarul către care s-au efectuat respectivele livrări/prestări, facturarea face obiectul normelor 
aplicabile în statul membru în care este stabilit furnizorul/prestatorul. 

În situația în care beneficiarul este persoana care emite factura în numele și în contul furnizorului/prestatorului 
conform prevederilor alin. (18), se aplică prevederile lit. a); 

c) prin excepție de la prevederile lit. a), pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate de o 
persoană impozabilă stabilită în România în sensul art. 266 alin. (2), facturarea face obiectul prevederilor 
prezentului articol dacă livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor nu are loc în Uniunea Europeană în 
conformitate cu prevederile art. 275 și 278. 

d) prin excepție de la prevederile lit. a), facturarea face obiectul normelor aplicabile în statul membru în care 
este înregistrat prestatorul care utilizează unul dintre regimurile speciale menționate la art. 314 și 315. 

(6) Persoana impozabilă trebuie să emită o factură către fiecare beneficiar, în următoarele situații: 
a) pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate; 
b) pentru fiecare vânzare la distanță pe care a efectuat-o, în condițiile prevăzute la art. 275 alin. (2) și (3); 
c) pentru livrările intracomunitare de bunuri efectuate în condițiile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a)-c); 
d) pentru orice avans încasat în legătură cu una dintre operațiunile menționate la lit. a) și b). 
(7) Prin excepție de la alin. (6) lit. a) și d), persoana impozabilă nu are obligația emiterii de facturi pentru 

operațiunile scutite fără drept de deducere a taxei conform art. 292 alin. (1) și (2). 
(8) Persoana înregistrată conform art. 316 trebuie să autofactureze, în termenul prevăzut la alin. (16), fiecare 

livrare de bunuri sau prestare de servicii către sine. 
(9) Persoana impozabilă trebuie să emită o autofactură, în termenul prevăzut la alin. (15), pentru fiecare 

transfer efectuat în alt stat membru, în condițiile prevăzute la art. 270 alin. (10), și pentru fiecare operațiune 
asimilată unei achiziții intracomunitare de bunuri efectuate în România în condițiile prevăzute la art. 273 alin. (2) 
lit. a). 

(10) Prin excepție de la prevederile alin. (6) lit. a), persoana impozabilă este scutită de obligația emiterii facturii 
pentru următoarele operațiuni, cu excepția cazului în care beneficiarul solicită factura: 

a) livrările de bunuri prin magazinele de comerț cu amănuntul și prestările de servicii către populație, pentru 
care este obligatorie emiterea de bonuri fiscale, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind 
obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

b) livrările de bunuri și prestările de servicii, altele decât cele menționate la lit. a), furnizate către beneficiari 
persoane neimpozabile, altele decât persoanele juridice neimpozabile, pentru care este obligatorie emiterea de 
documente legal aprobate, fără nominalizarea cumpărătorului, cum ar fi: transportul persoanelor pe baza biletelor 
de călătorie sau abonamentelor, accesul pe bază de bilet la: spectacole, muzee, cinematografe, evenimente 
sportive, târguri, expoziții; 

c) livrările de bunuri și prestările de servicii, altele decât cele menționate la lit. a) și b), furnizate către 
beneficiari, persoane neimpozabile, altele decât persoanele juridice neimpozabile, care prin natura lor nu permit 
furnizorului/prestatorului identificarea beneficiarului, cum sunt: livrările de bunuri efectuate prin automatele 
comerciale, serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate, servicii de reîncărcare 
electronică a cartelelor telefonice preplătite. Prin normele metodologice se vor stabili documentele pe care 



furnizorii/prestatorii trebuie să le întocmească în vederea determinării corecte a bazei de impozitare și a taxei 
colectate pentru astfel de operațiuni. 

(11) Persoana impozabilă care nu are obligația de a emite facturi conform prezentului articol poate opta pentru 
emiterea facturii. 

(12) Persoana impozabilă care are obligația de a emite facturi conform prezentului articol, precum și persoana 
impozabilă care optează pentru emiterea facturii potrivit alin. (11) pot emite facturi simplificate în oricare dintre 
următoarele situații: 

a) atunci când valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro. Cursul de schimb utilizat pentru 
determinarea în euro a valorii facturii este cursul prevăzut la art. 290; 

b) în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factură conform alin. (2). 
(13) În urma consultării Comitetului TVA instituit în temeiul prevederilor art. 398 din Directiva 112, prin ordin al 

ministrului finanțelor publice se aprobă ca persoana impozabilă care are obligația de a emite facturi conform 
prezentului articol, precum și persoana impozabilă care optează pentru emiterea facturii potrivit alin. (11) să 
înscrie în facturi doar informațiile prevăzute la alin. (21), în următoarele cazuri, conform procedurii stabilite prin 
normele metodologice: 

a) valoarea facturii, inclusiv TVA, este mai mare de 100 euro, dar mai mică de 400 euro. Cursul de schimb 
utilizat pentru determinarea în euro a valorii facturii este cursul prevăzut la art. 290; sau 

b) în cazul în care practica administrativă ori comercială din sectorul de activitate implicat sau condițiile tehnice 
de emitere a facturilor face/fac ca respectarea tuturor obligațiilor menționate la alin. (20) sau la alin. (23) să fie 
extrem de dificilă. 

(14) Prevederile alin. (12) și (13) nu se aplică în cazul operațiunilor prevăzute la alin. (6) lit. b) și c) sau atunci 
când persoana impozabilă, care este stabilită în România, efectuează livrarea de bunuri ori prestarea de servicii 
pentru care taxa este datorată în alt stat membru, în care această persoană nu este stabilită, iar persoana obligată 
la plata TVA este persoana căreia i-au fost livrate bunurile sau i-au fost prestate serviciile în acest alt stat 
membru. 

(15) Pentru livrările intracomunitare de bunuri efectuate în condițiile prevăzute la art. 294 alin. (2), persoana 
impozabilă are obligația de a emite o factură cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia 
naștere faptul generator al taxei. 

(16) Pentru alte operațiuni decât cele prevăzute la alin. (15), persoana impozabilă are obligația de a emite o 
factură cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei, cu 
excepția cazului în care factura a fost deja emisă. De asemenea, persoana impozabilă trebuie să emită o factură 
pentru suma avansurilor încasate în legătură cu o livrare de bunuri/prestare de servicii cel târziu până în cea de-a 
15-a zi a lunii următoare celei în care a încasat avansurile, cu excepția cazului în care factura a fost deja emisă. 

(17) Persoana impozabilă poate întocmi o factură centralizatoare pentru mai multe livrări separate de bunuri, 
prestări separate de servicii, către același client, în următoarele condiții: 

a) să se refere la operațiuni pentru care a luat naștere faptul generator de taxă sau pentru care au fost 
încasate avansuri într-o perioadă ce nu depășește o lună calendaristică; 

b) toate documentele emise la data livrării de bunuri, prestării de servicii sau încasării de avansuri să fie 
obligatoriu anexate la factura centralizatoare. 

(18) Pot fi emise facturi de către beneficiar în numele și în contul furnizorului/prestatorului în condițiile stabilite 
prin normele metodologice. 

(19) Pot fi emise facturi de către un terț în numele și în contul furnizorului/prestatorului în condițiile stabilite prin 
normele metodologice, cu excepția situației în care partea terță este stabilită într-o țară cu care nu există niciun 
instrument juridic referitor la asistența reciprocă. 

(20) Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații: 
a) numărul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic; 
b) data emiterii facturii; 
c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, în măsura în care 

această dată este anterioară datei emiterii facturii; 
d) denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare 

fiscală ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile; 
e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România și care și-a desemnat un 

reprezentant fiscal, precum și denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 
316, ale reprezentantului fiscal; 

f) denumirea/numele și adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum și codul de înregistrare în 
scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o 
persoană juridică neimpozabilă; 

g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România și care și-a desemnat un reprezentant 
fiscal, precum și denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare prevăzut la art. 316ale reprezentantului fiscal; 



h) denumirea și cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum și particularitățile prevăzute 
la art. 266 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livrării intracomunitare de mijloace de transport noi; 

i) baza de impozitare a bunurilor și serviciilor ori, după caz, avansurile facturate, pentru fiecare cotă, scutire 
sau operațiune netaxabilă, prețul unitar, exclusiv taxa, precum și rabaturile, remizele, risturnele și alte reduceri de 
preț, în cazul în care acestea nu sunt incluse în prețul unitar; 

j) indicarea cotei de taxă aplicate și a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcție de cotele taxei; 
k) în cazul în care factura este emisă de beneficiar în numele și în contul furnizorului, mențiunea „autofactură;” 
l) în cazul în care este aplicabilă o scutire de taxă, trimiterea la dispozițiile aplicabile din prezentul titlu ori din 

Directiva 112 sau orice altă mențiune din care să rezulte că livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face 
obiectul unei scutiri; 

m) în cazul în care clientul este persoana obligată la plata TVA, mențiunea „taxare inversă”; 
n) în cazul în care se aplică regimul special pentru agențiile de turism, mențiunea „regimul marjei - agenții de 

turism”; 
o) dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție 

și antichități, una dintre mențiunile „regimul marjei - bunuri second-hand”, „regimul marjei - opere de artă” sau 
„regimul marjei - obiecte de colecție și antichități”, după caz; 

p) în cazul în care exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parțiale a livrării de 
bunuri ori a prestării de servicii, mențiunea „TVA la încasare”; 

r) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi ori documente 
pentru aceeași operațiune. 

(21) Facturile emise în sistem simplificat în condițiile prevăzute la alin. (12) și (13) trebuie să conțină cel puțin 
următoarele informații: 

a) data emiterii; 
b) identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile; 
c) identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate; 
d) suma taxei colectate sau informațiile necesare pentru calcularea acesteia; 
e) în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factură în conformitate cu prevederile alin. (2), o referire 

specifică și clară la factura inițială și la detaliile specifice care se modifică. 
(22) În situația prevăzută la alin. (5) lit. b) pct. 1, furnizorul/prestatorul stabilit în România poate să omită din 

factură informațiile prevăzute la alin. (20) lit. i) și j) și să indice, în schimb, valoarea impozabilă a bunurilor 
livrate/serviciilor prestate, referindu-se la cantitatea sau volumul acestora și la natura lor. În cazul aplicării 
prevederilor alin. (5) lit. b) pct. 2, factura emisă de furnizorul/prestatorul care nu este stabilit în România poate să 
nu conțină informațiile prevăzute la echivalentul din Directiva 112 al alin. (20) lit. i) și j). 

(23) Sumele indicate pe factură se pot exprima în orice monedă cu condiția ca valoarea TVA colectată sau de 
regularizat să fie exprimată în lei. În situația în care valoarea taxei colectate este exprimată într-o altă monedă, 
aceasta va fi convertită în lei utilizând cursul de schimb prevăzut la art. 290. 

(24) Utilizarea facturii electronice face obiectul acceptării de către destinatar. 
(25) Autenticitatea originii, integritatea conținutului și lizibilitatea unei facturi, indiferent că este pe suport hârtie 

sau în format electronic, trebuie garantate de la momentul emiterii până la sfârșitul perioadei de stocare a facturii. 
Fiecare persoană impozabilă stabilește modul de garantare a autenticității originii, a integrității conținutului și a 
lizibilității facturii. Acest lucru poate fi realizat prin controale de gestiune care stabilesc o pistă fiabilă de audit între 
o factură și o livrare de bunuri sau prestare de servicii. „Autenticitatea originii” înseamnă asigurarea identității 
furnizorului sau a emitentului facturii. „Integritatea conținutului” înseamnă că nu a fost modificat conținutul impus în 
conformitate cu prezentul articol. 

(26) În afară de controalele de gestiune menționate la alin. (25), alte exemple de tehnologii care asigură 
autenticitatea originii și integrității conținutului facturii electronice sunt: 

a) o semnătură electronică avansată în sensul art. 2 alin. (2) din Directiva 1999/93/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru european pentru semnăturile electronice, bazată 
pe un certificat calificat și creată de un dispozitiv securizat de creare a semnăturii în sensul art. 2 alin. (6) și (10) 
din Directiva 1999/93/CE; 

b) un schimb electronic de date (electronic data interchange - EDI), astfel cum a fost definit la art. 2 din anexa I 
la Recomandarea Comisiei 1994/820/CE din 19 octombrie 1994 privind aspectele juridice ale schimbului 
electronic de date, în cazul în care acordul privind schimbul prevede utilizarea unor proceduri prin care se 
garantează autenticitatea originii și integritatea datelor. 

(27) În cazul facturilor emise prin mijloace electronice de furnizori/prestatori care sunt stabiliți în țări cu care nu 
există niciun instrument juridic privind asistența reciprocă având o sferă de aplicare similară celei prevăzute de 
Directiva 2010/24/UE a Consiliului Uniunii Europene din 16 martie 2010 privind asistența reciprocă în materie de 
recuperare a creanțelor legate de impozite, taxe și alte măsuri și de Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului 
din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea 



adăugată, pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii care au locul în România, asigurarea autenticității originii 
și integrității conținutului facturii trebuie realizată exclusiv prin una din tehnologiile prevăzute la alin. (26). 

(28) În situația în care pachete care conțin mai multe facturi emise prin mijloace electronice sunt transmise sau 
puse la dispoziția aceluiași destinatar, informațiile care sunt comune facturilor individuale pot fi menționate o 
singură dată, cu condiția ca acestea să fie accesibile pentru fiecare factură. 

(29) Semnarea și ștampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie să le conțină factura. 
(30) Stocarea prin mijloace electronice a facturilor reprezintă stocarea datelor prin echipamente electronice de 

procesare, inclusiv compresia digitală, și de stocare și utilizând mijloace prin cablu, unde radio, sisteme optice sau 
alte mijloace electromagnetice. 

(31) Persoana impozabilă trebuie să asigure stocarea copiilor facturilor pe care le-a emis sau care au fost 
emise de client ori de un terț în numele și în contul său, precum și a tuturor facturilor primite. 

(32) Persoana impozabilă poate decide locul de stocare a facturilor, cu condiția ca acestea sau informațiile 
stocate conform alin. (31) să fie puse la dispoziția autorităților competente fără nicio întârziere ori de câte ori se 
solicită acest lucru. Cu toate acestea, locul de stocare a facturilor ales de persoana impozabilă nu poate fi situat 
pe teritoriul unei țări cu care nu există niciun instrument juridic referitor la asistența reciprocă având o sferă de 
aplicare similară celei prevăzute de Directiva 2010/24/UE și de Regulamentul (UE) nr. 904/2010 sau la dreptul 
menționat la alin. (37) de a accesa prin mijloace electronice, de a descărca și de a utiliza facturile respective. 

(33) Prin excepție de la prevederile alin. (32), persoana impozabilă care are sediul activității economice în 
România are obligația de a stoca pe teritoriul României facturile emise și primite, precum și facturile emise de 
client sau de un terț în numele și în contul său, altele decât cele electronice pentru care persoana impozabilă 
garantează accesul on-line organelor fiscale competente și pentru care persoana impozabilă poate aplica 
prevederile alin. (32). Aceeași obligație îi revine și persoanei impozabile stabilite în România printr-un sediu fix cel 
puțin pe perioada existenței pe teritoriul României a sediului fix. 

(34) În situația în care locul de stocare prevăzut la alin. (32) nu se află pe teritoriul României persoanele 
impozabile stabilite în România în sensul art. 266 alin. (2) trebuie să comunice organelor fiscale competente locul 
de stocare a facturilor sau a informațiilor stocate conform alin. (31). 

(35) Facturile pot fi stocate pe suport hârtie sau în format electronic, indiferent de forma originală în care au 
fost trimise ori puse la dispoziție. În cazul stocării electronice a facturilor, inclusiv a celor care au fost convertite din 
format hârtie în format electronic, nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea 
documentelor în formă electronică, republicată. 

(36) În scopuri de control, organele fiscale competente pot solicita traducerea în limba română, în anumite 
situații sau pentru anumite persoane impozabile, a facturilor emise pentru livrările de bunuri și prestările de servicii 
pentru care locul livrării, respectiv prestării se consideră a fi în România, conform prevederilor art. 275 și 278, 
precum și a facturilor primite de persoane impozabile stabilite în România în sensul art. 266 alin. (2). 

(37) În scopuri de control, în cazul stocării prin mijloace electronice a facturilor emise sau primite în alt stat, 
garantând accesul on-line la date, persoana impozabilă stabilită în România în sensul art. 266 alin. (2) are 
obligația de a permite organelor fiscale competente din România accesarea, descărcarea și utilizarea 
respectivelor facturi. De asemenea, persoana impozabilă nestabilită în România care stochează prin mijloace 
electronice facturi emise sau primite pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii impozabile în România 
are obligația de a permite organelor fiscale din România accesarea, descărcarea și utilizarea respectivelor facturi, 
indiferent de statul în care se află locul de stocare pentru care a optat. 
 
Art. II. Prevederile art. I pct. 2 și 4 se aplică numai cupoanelor valorice emise după intrarea în vigoare a prezentei 

legi”. 
 
5. O.U.G. nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative (M.Of. nr. 309 din 19 aprilie 2019) 
Potrivit acestei ordonanțe: „Art. II. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

 
1. La articolul 139 alineatul (1), după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins: 
«s) remunerația brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii.» 
 

Art. 139 va avea următoarea formă: Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul 
persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor. (1) Baza lunară de calcul al 
contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate 
salariilor, o reprezintă câștigul brut realizat din salarii și venituri asimilate salariilor, în țară și în alte state, cu 
respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor 
privind sistemele de securitate socială la care România este parte, care include: 



a) veniturile din salarii, în bani și/sau în natură, obținute în baza unui contract individual de muncă, a unui 
raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege. În situația personalului român trimis în misiune 
permanentă în străinătate, veniturile asupra cărora se datorează contribuția sunt cele prevăzute la art. 145 alin. 
(1) lit. a); 

b) indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare a unei funcții de demnitate publică, stabilite potrivit legii; 
c) indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare a unei funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără 

scop patrimonial; 
d) remunerația administratorilor societăților, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome, 

desemnați/numiți în condițiile legii, precum și sumele primite de reprezentanții în adunarea generală a acționarilor 
și în consiliul de administrație; 

e) remunerația obținută de directorii cu contract de mandat și de membrii directoratului de la societățile 
administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum și drepturile cuvenite 
managerilor, în baza contractului de management prevăzut de lege; 

f) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, după caz, precum și sumele primite 
pentru participarea în consilii, comisii, comitete și altele asemenea; 

g) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societăților, potrivit legii sau actului constitutiv, după caz, 
precum și participarea la profitul unității pentru managerii cu contract de management, potrivit legii; 

h) sumele reprezentând participarea salariaților la profit, potrivit legii; 
i) sume reprezentând salarii/diferențe de salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive 

și irevocabile/ hotărâri judecătorești definitive și executorii; 
j) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor 

de transport și cazare, primite de salariați, potrivit legii, pe perioada delegării/detașării, după caz, în altă localitate, 
în țară și în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit astfel: 

(i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului pentru personalul 
autorităților și instituțiilor publice; 

(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru personalul român 
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar; 

k) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor 
de transport și cazare, primite de salariații care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori din străinătate, pe 
perioada delegării/detașării, după caz, în România, în interesul serviciului, pentru partea care depășește plafonul 
neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordată personalului român trimis în străinătate pentru 
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotărâre a Guvernului, corespunzător țării de rezidență a 
angajatorului, de care ar beneficia personalul din instituțiile publice din România dacă s-ar deplasa în țara 
respectivă, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a 
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte; 

l) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor 
de transport și cazare primite pe perioada deplasării, în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul 
desfășurării activității, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către administratorii stabiliți potrivit actului 
constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către directorii care își desfășoară activitatea în baza 
contractului de mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la societățile administrate în sistem dualist 
și ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum și de către manageri, în baza contractului de management 
prevăzut de lege, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit astfel: 

(i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului pentru personalul 
autorităților și instituțiilor publice; 

(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru personalul român 
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar; 

m) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport și cazare, primite pe perioada deplasării în România, în interesul desfășurării activității, 
de către administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entități din străinătate, astfel cum este 
prevăzut în raporturile juridice respective, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit la nivelul 
legal pentru diurna acordată personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter 
temporar, prin hotărâre a Guvernului, corespunzător țării de rezidență a entității, de care ar beneficia personalul 
din instituțiile publice din România dacă s-ar deplasa în țara respectivă; 

n) remunerația primită de președintele asociației de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de 
mandat, potrivit Legii nr. 230/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

o) indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator sau din Fondul național unic de 
asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, primite pe perioada în care persoanele fizice care realizează venituri 
din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de 
sănătate, conform prevederilor legale; 



p) sumele primite de reprezentanții în organisme tripartite, potrivit legii; 
q) veniturile reprezentând plăți compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual 

de muncă. 
r) indemnizația de hrană și indemnizația de vacanță acordată potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu 

modificările și completările ulterioare. 
s) remunerația brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii. 
(2)-(3) Abrogate. 
(4) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. d) și f) intră în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, 

indiferent dacă persoanele respective sunt din cadrul aceleiași entități ori din afara ei, pensionari sau angajați cu 
contract individual de muncă. 
 
2. La articolul 142, litera t) se abrogă. 
 

Art. 142 va avea următoarea formă: Venituri din salarii și venituri asimilate salariilor care nu se 
cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale. Nu se cuprind în baza lunară de 
calcul al contribuțiilor de asigurări sociale următoarele: 

a) sumele primite de membrii fondatori ai societăților comerciale constituite prin subscripție publică; 
b) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru dispozitive 

medicale, ajutoarele pentru naștere, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a 
calamităților naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură oferite salariaților, cele oferite 
pentru copiii minori ai acestora, inclusiv tichetele cadou, contravaloarea transportului la și de la locul de 
muncă al salariatului, acordate de angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, precum și 
contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, acordate 
de angajator pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, astfel cum este prevăzut în contractul 
de muncă. 

Cadourile în bani și în natură oferite de angajatori angajaților, cele oferite în beneficiul copiilor minori ai 
acestora, inclusiv tichetele cadou, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare 
ale altor culte religioase, precum și cadourile în bani și în natură oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 
martie nu sunt cuprinse în baza lunară de calcul, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare 
persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depășește 150 lei. 

Nu sunt incluse în baza lunară de calcul al contribuțiilor veniturile de natura celor prevăzute mai sus, 
realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale și finanțate din 
buget; 

c) contravaloarea folosinței locuinței de serviciu, potrivit repartiției de serviciu, numirii conform legii sau 
specificității activității prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, precum și compensarea 
diferenței de chirie, suportată de persoana fizică, conform legilor speciale; 

d) cazarea și contravaloarea chiriei pentru locuințele puse la dispoziția persoanelor cu rol de 
reprezentare a interesului public, a angajaților consulari și diplomatici care lucrează în afara țării, în 
conformitate cu legislația în vigoare; 

e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecție și de lucru, a 
alimentației de protecție, a medicamentelor și materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi privind sănătatea 
și securitatea în muncă, precum și a uniformelor obligatorii și a drepturilor de echipament, ce se acordă 
potrivit legislației în vigoare; 

f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajații își au 
reședința și localitatea unde se află locul de muncă al acestora, pentru situațiile în care nu se asigură 
locuință sau nu se suportă contravaloarea chiriei, conform legii; 

g) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite de salariați, potrivit legii, pe perioada 
delegării/detașării, după caz, în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, în limita 
plafonului neimpozabil stabilit la art. 76 alin. (2) lit. k), precum și cele primite pentru acoperirea cheltuielilor 
de transport și cazare; 

h) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite de salariații care au stabilite raporturi de 
muncă cu angajatori din străinătate, pe perioada delegării/detașării, după caz, în România, în interesul 
serviciului, în limita plafonului neimpozabil stabilit la art. 76 alin. (2) lit. l), precum și cele primite pentru 
acoperirea cheltuielilor de transport și cazare; 

i) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada deplasării, în altă localitate, în 
țară și în străinătate, în interesul desfășurării activității, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către 
administratorii stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către directorii care 
își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la 
societățile administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, și de către manageri, 



în baza contractului de management prevăzut de lege, în limita plafonului neimpozabil stabilit la art. 76 alin. 
(2) lit. m), precum și cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare. Plafonul zilnic 
neimpozabil se acordă numai dacă durata deplasării este mai mare de 12 ore, considerându-se fiecare 24 
de ore câte o zi de deplasare în interesul desfășurării activității; 

j) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada deplasării în România, în 
interesul desfășurării activității, de către administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu 
entități din străinătate, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, în limita plafonului 
neimpozabil stabilit la art. 76 alin. (2) lit. n), precum și cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport 
și cazare. 

Plafonul zilnic neimpozabil se acordă numai dacă durata deplasării este mai mare de 12 ore, 
considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de deplasare în interesul desfășurării activității; 

k) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură primite de persoanele fizice care desfășoară o 
activitate în baza unui statut special prevăzut de lege pe perioada deplasării, respectiv delegării și detașării, 
în altă localitate, în țară și în alte state, în limitele prevăzute de actele normative speciale aplicabile acestora, 
precum și cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare; 

l) sumele primite, potrivit dispozițiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul 
serviciului; 

m) indemnizațiile de instalare ce se acordă o singură dată, la încadrarea într-o unitate situată într-o altă 
localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, în limita unui salariu de 
bază la angajare, precum și indemnizațiile de instalare și mutare acordate, potrivit legilor speciale, 
personalului din instituțiile publice, potrivit legii; 

n) cheltuielile efectuate de angajatori/plătitori pentru pregătirea profesională și perfecționarea angajaților, 
administratorilor stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat și directorilor care își 
desfășoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevăzut în raporturile 
juridice respective, pregătire legată de activitatea desfășurată de persoanele respective pentru 
angajator/plătitor; 

o) costul abonamentelor telefonice și al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate în 
vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

p) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării și la momentul exercitării 
acestuia; 

q) diferența favorabilă dintre dobânda preferențială stabilită prin negociere și dobânda practicată pe 
piață, pentru credite și depozite; 

r) biletele de valoare sub forma tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, tichetelor cadou, tichetelor 
de creșă, tichetelor culturale, acordate potrivit legii; 

s) următoarele avantaje primite în legătură cu o activitate dependentă: 
1. utilizarea în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cota de 50%, 

prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. ț); 
2. cazarea în unități proprii; 
3. hrana și drepturile de hrană acordate potrivit legii; 
4. hrana acordată de angajatori angajaților, în cazul în care potrivit legislației în materie este interzisă 

introducerea alimentelor în incinta unității; 
5. permisele de călătorie pe orice mijloc de transport, acordate în interes de serviciu; 
6. contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, și cele reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu 
legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către 
entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic 
European, precum și primele de asigurare voluntară de sănătate și serviciile medicale furnizate sub formă de 
abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească 
limitele prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. ș) și t) pentru veniturile neimpozabile, precum și primele aferente 
asigurărilor de risc profesional; 

ș) veniturile acordate la momentul disponibilizării, venitul lunar de completare sau plățile compensatorii, 
suportate din bugetul asigurărilor de șomaj, potrivit actelor normative care reglementează aceste domenii. 

t) abrogată; 
ț) veniturile obținute de către persoanele fizice care desfășoară activități în cadrul misiunilor diplomatice, 

oficiilor consulare și institutelor culturale românești din străinătate, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 
(1) din cap. IV secțiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice. 

 



3. Titlul secțiunii a 10-a a capitolului III al titlului V - Contribuții sociale obligatorii se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

«SECȚIUNEA a 10-a Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care 
estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2) sau care nu realizează venituri, precum 
și de alte persoane fizice care optează pentru plata contribuției» 

 
4. La articolul 180, denumirea marginală se modifică și va avea următorul cuprins: 
«Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata 

contribuției» 
 
5. La articolul 180 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: 
«c) persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155, pentru care nu se datorează 

contribuția de asigurări sociale de sănătate.» 
 
6. La articolul 180, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
«(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. a) datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate după cum 

urmează: 
a) dacă depun declarația prevăzută la art. 174 alin. (3) până la împlinirea termenului legal de depunere, la o bază 

de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la termenul legal prevăzut pentru 
depunerea declarației prevăzute la art. 120; sau 

b) dacă depun declarația prevăzută la art. 174 alin. (3) după împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de 
calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la termenul legal de depunere a 
declarației prevăzute la art. 120, înmulțită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declarației 
prevăzute la art. 122, inclusiv luna în care se depune declarația. 

(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru 
12 luni, la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară în vigoare la data depunerii declarației prevăzute la 
art. 174 alin. (3), indiferent de data depunerii acesteia.» 

 
Art. 180 va avea următoarea formă: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către 

persoanele fizice care optează pentru plata contribuției. (1) Următoarele persoane fizice pot opta pentru plata 
contribuției: 

a) persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate din cele prevăzute la art. 155 
lit. b)-h), sub nivelul plafonului minim prevăzut la art. 170 alin. (2); 

b) persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 și nu se încadrează în 
categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 
alin. (1). 

c) persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155, pentru care nu se datorează 
contribuția de asigurări sociale de sănătate. 

(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. a) datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate după 
cum urmează: 

a) dacă depun declarația prevăzută la art. 174 alin. (3) până la împlinirea termenului legal de depunere, la o 
bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la termenul legal 
prevăzut pentru depunerea declarației prevăzute la art. 120; sau 

b) dacă depun declarația prevăzută la art. 174 alin. (3) după împlinirea termenului legal de depunere, la o bază 
de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la termenul legal de depunere a 
declarației prevăzute la art. 120, înmulțită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a 
declarației prevăzute la art. 122, inclusiv luna în care se depune declarația. 

(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, 
pentru 12 luni, la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară în vigoare la data depunerii declarației 
prevăzute la art. 174 alin. (3), indiferent de data depunerii acesteia. 
 
7. Articolul 182 se modifică și va avea următorul cuprins: 
«Art. 182. Plata contribuției. (1) Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru 

persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui 
pentru care se datorează contribuția. 

(2) Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 180 
alin. (1) lit. b) și c) este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui în care au depus declarația.»”. 
  



 
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal 

aprobate prin H.G. nr. 1/2016 
(M.Of. nr. 22 din 13 ianuarie 2016) 

 
1. O.U.G. nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene (M.Of. nr. 204 din 14 martie 2019) 
Potrivit acestei ordonanțe: „Art. unic. (1) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea 

Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în situațiile 
reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumit în 
continuare Codul fiscal, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv. 

(2) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea formularului 230 «Cerere privind 
destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii», în situațiile 
reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 
inclusiv. 

(3) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale 
obligatorii, datorate de persoanele fizice în situațiile reglementate de Codul fiscal, se prorogă până la data de 31 iulie 
2019 inclusiv. 

(4) În anul 2019, termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art. 151 alin. (24) din Codul fiscal se prorogă până la 
data de 16 august 2019 inclusiv. 

(5) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut la art. 133 alin. (15) lit. a) din Codul fiscal pentru 
acordarea bonificației se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv”. 

 
2. H.G. nr. 213/2019 pentru modificarea și completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 
(M.Of. nr. 282 din 12 aprilie 2019) 

Potrivit acestei hotărâri: „Art. unic. Titlul VII «Taxa pe valoarea adăugată» din Normele metodologice de aplicare 
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

 
1. La punctul 23 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 
«b) în cazul în care furnizorul/prestatorul realizează mai multe livrări/prestări către clientul său, în cadrul aceluiași 

contract sau aceleiași tranzacții, trebuie să se determine dacă există o operațiune principală și alte operațiuni 
accesorii sau dacă fiecare operațiune poate fi considerată independentă. O livrare/prestare trebuie să fie considerată 
ca accesorie unei livrări/prestări principale dacă nu constituie pentru client un scop în sine, ci un mijloc de a beneficia 
în cele mai bune condiții de livrarea/prestarea principală realizată de furnizor/prestator. Operațiunile accesorii 
beneficiază de tratamentul fiscal al operațiunii principale referitoare, printre altele, la locul livrării/prestării, cotele, 
scutirile, ca și livrarea/prestarea de care sunt legate. În acest sens s-a pronunțat și Curtea Europeană de Justiție în 
Cauza C-349/96 Card Protection Plan și în cauza C-463/16 Stadion Amsterdam CV;». 

 
Pct. 23 va avea următoarea formă: (1) Pentru a determina regimul de impozitare aplicabil pentru operațiunile 

impozabile, conform prevederilor art. 280 alin. (4) din Codul fiscal, trebuie determinate: 
a) natura operațiunii, respectiv dacă este o livrare de bunuri sau o prestare de servicii; 
b) în cazul în care furnizorul/prestatorul realizează mai multe livrări/prestări către clientul său, în cadrul 

aceluiași contract sau aceleiași tranzacții, trebuie să se determine dacă există o operațiune principală și alte 
operațiuni accesorii sau dacă fiecare operațiune poate fi considerată independentă. O livrare/prestare trebuie să 
fie considerată ca accesorie unei livrări/prestări principale dacă nu constituie pentru client un scop în sine, ci un 
mijloc de a beneficia în cele mai bune condiții de livrarea/prestarea principală realizată de furnizor/prestator. 
Operațiunile accesorii beneficiază de tratamentul fiscal al operațiunii principale referitoare, printre altele, la locul 
livrării/prestării, cotele, scutirile, ca și livrarea/prestarea de care sunt legate. În acest sens s-a pronunțat și Curtea 
Europeană de Justiție în Cauza C-349/96 Card Protection Plan și în cauza C-463/16 Stadion Amsterdam CV; 

c) în cazul în care furnizorul/prestatorul realizează mai multe livrări/prestări către clientul său, în cadrul 
aceluiași contract sau aceleiași tranzacții, și nu se poate stabili o operațiune principală și alte operațiuni accesorii, 
fiecare dintre ele constituind pentru client un scop în sine, dar care sunt atât de legate între ele încât nu pot fi 
tratate ca tranzacții independente, se consideră că se efectuează o operațiune complexă unică. 

(2) În aplicarea prevederilor art. 280 alin. (6) din Codul fiscal: 
a) în cazul persoanelor impozabile scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 

316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 310 din Codul 



fiscal, care, înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA au emis facturi sau au 
încasat avansuri, pentru contravaloarea parțială a livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile, al căror fapt 
generator de taxă intervine după scoaterea din evidență, se procedează la regularizare pentru a se aplica regimul 
de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri/prestării de servicii. În acest sens furnizorul/prestatorul 
neînregistrat în scopuri de TVA emite factura de regularizare pe care înscrie cu semnul minus baza de impozitare 
și taxa colectată pentru partea facturată/încasată înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în 
scopuri de TVA și concomitent înscrie contravaloarea integrală a livrării de bunuri/prestării de servicii aplicând 
regimul de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal, pe aceeași factură sau pe o factură separată, conform 
prevederilor art. 330 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Facturile de regularizare se transmit beneficiarului care are 
obligația să efectueze ajustările taxei deduse în conformitate cu prevederile art. 304 și 305 din Codul fiscal. 
Factura de regularizare nu trebuie să conțină mențiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA al 
furnizorului/prestatorului. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza 
documentului prevăzut la art. 324 alin. (9) din Codul fiscal. Aceste prevederi nu se aplică în situația în care factura 
este emisă pentru întreaga contravaloare a livrării/prestării sau este încasată integral contravaloarea 
livrării/prestării înainte de data faptului generator de taxă; 

b) în cazul persoanelor impozabile care aplică regimul special de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal, 
care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, se procedează la regularizare în 
vederea aplicării regimului de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii în cazurile 
prevăzute la art. 282 alin. (2) lit. a) și b) din Codul fiscal, pentru facturile emise și/sau avansurile care au fost 
încasate, înainte de înregistrarea în scopuri de TVA, pentru contravaloarea parțială sau integrală a livrării de 
bunuri ori a prestării de servicii. În acest sens furnizorul/prestatorul, după înregistrarea în scopuri de TVA, emite 
factura de regularizare pe care înscrie cu semnul minus baza de impozitare aferentă livrării/prestării în regim de 
scutire facturată/încasată înainte de înregistrarea în scopuri de TVA și concomitent înscrie contravaloarea 
integrală a livrării de bunuri/prestării de servicii aplicând regimul corespunzător operațiunii respective, respectiv 
taxare sau scutire fără drept de deducere prevăzută la art. 292 din Codul fiscal ori scutire cu drept de deducere 
prevăzută la art. 294-296 din Codul fiscal ori alt regim special prevăzut de titlul VII al Codului fiscal, pe aceeași 
factură sau pe o factură separată, conform prevederilor art. 330 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Aceste prevederi se 
aplică indiferent dacă factura este emisă pentru întreaga contravaloare a livrării/prestării sau este încasată integral 
contravaloarea livrării/prestării înainte de data faptului generator de taxă. 
 
2. La punctul 37, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins: 
«(11) În situația în care se comercializează un pachet care cuprinde bunuri supuse atât cotei reduse de TVA, cât 

și cotei standard de TVA, la un preț total, și nu se poate stabili o operațiune principală, se aplică cota de TVA 
corespunzătoare fiecărui bun, în măsura în care bunurile care compun pachetul pot fi separate, în caz contrar se 
consideră că are loc o operațiune complexă unică, aplicându-se cota standard de TVA la valoarea totală a pachetului. 
Se exceptează bunurile acordate gratuit în vederea stimulării vânzărilor în condițiile prevăzute la pct. 7 alin. (10) lit. a). 

Exemplul 1: La vânzarea unui coș care are un preț total, care cuprinde atât produse alimentare, cât și băuturi 
alcoolice și produse cosmetice, se aplică cota de TVA aferentă fiecărui produs în parte, în măsura în care bunurile 
care compun coșul pot fi separate, în caz contrar aplicându-se cota standard de TVA la valoarea totală a coșului. 

Exemplul 2: La vânzarea unui aragaz, dacă comerciantul oferă gratuit un pachet de spaghete, se consideră că 
acesta este acordat gratuit, în scopul stimulării vânzărilor, iar cota aplicabilă pentru vânzarea aragazului este de 
19%.» 

 
Pct. 37 va avea următoarea formă: (1) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 291 alin. (2) lit. a) din 

Codul fiscal se aplică pentru protezele medicale și accesoriile acestora, exclusiv protezele dentare care sunt 
scutite de taxa pe valoarea adăugată, în condițiile prevăzute la art. 292 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Proteza 
medicală este un dispozitiv medical destinat utilizării personale exclusive care amplifică, restabilește sau 
înlocuiește zone din țesuturile moi ori dure, precum și funcții ale organismului uman; acest dispozitiv poate fi 
intern, extern sau atât intern, cât și extern. Accesoriul unei proteze este un articol care este prevăzut în mod 
special de către producător pentru a fi utilizat împreună cu proteza medicală. 

(2) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 291 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal se aplică pentru produsele 
ortopedice. Sunt produse ortopedice protezele utilizate pentru amplificarea, restabilirea sau înlocuirea țesuturilor 
moi ori dure, precum și a unor funcții ale sistemului osteoarticular, ortezele utilizate pentru modificarea 
caracteristicilor structurale și funcționale ale sistemului neuromuscular și scheletic, precum și încălțămintea 
ortopedică realizată la recomandarea medicului de specialitate, mijloacele și dispozitivele de mers ortopedice, 
precum fotolii rulante și/sau alte vehicule similare pentru invalizi, părți și/sau accesorii de fotolii rulante ori de 
vehicule similare pentru invalizi. 

(3) În sensul art. 291 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, prin cazare în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor 
cu funcție similară se înțelege cazarea în structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică prevăzute 



la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în 
România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare. 
Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 291 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal se aplică pentru tipurile de cazare 
în structurile de primire turistică cu funcțiune de cazare, prevăzute la art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare. În cazul 
cazării cu demipensiune, cu pensiune completă sau cu „all inclusive”, astfel cum sunt definite la art. 21 din 
Ordonanța Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și 
completările ulterioare, cota redusă de TVA se aplică asupra prețului total al cazării, care poate include și băuturi 
alcoolice. Orice persoană care acționează în condițiile prevăzute la pct. 8 alin. (2) sau care intermediază astfel de 
operațiuni în nume propriu, dar în contul altei persoane, potrivit art. 271 alin. (2) din Codul fiscal, aplică cota de 9% 
a taxei, cu excepția situațiilor în care este obligatorie aplicarea regimului special de taxă pentru agenții de turism, 
prevăzut la art. 311 din Codul fiscal. 

(4) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 291 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal se aplică pe tot lanțul 
economic de la producție până la vânzarea către consumatorul final de către toți furnizorii, indiferent de calitatea 
acestora, respectiv producători sau comercianți, pentru livrarea bunurilor care se încadrează la următoarele coduri 
NC, indiferent de destinația acestora: 

a) animale vii și păsări vii, din specii domestice, care se încadrează la codurile NC 0101-0105, 0106 14 10, 
0106 19 00, 0106 33 00, 0106 39 10, 0106 39 80, 0106 41 00 și 0106 90 00 destinate consumului alimentar uman 
sau animal sau destinate producerii de alimente pentru consumul uman sau animal, de materii prime sau 
ingrediente pentru prepararea alimentelor pentru consumul uman sau animal, inclusiv în cazul în care acestea 
sunt utilizate pentru reproducție; 

b) carne și organe comestibile care se încadrează la codurile NC 0201-0210; 
c) pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, care se încadrează la codurile NC 0301-0308, cu 

excepția peștilor ornamentali vii care se încadrează la codurile NC 0301 11 00 și 0301 19 00; 
d) lapte și produse lactate care se încadrează la codurile NC 0401-0406; 
e) ouă de păsări care se încadrează la codurile NC 0407-0408, cu excepția celor care se încadrează la 

codurile NC 0407 11 00, 0407 19, 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20; 
f) miere naturală care se încadrează la codul NC 04090000; 
g) alte produse comestibile de origine animală care se încadrează la codurile NC 0410 00 00, 0504 00 00, 

0506 90 00, 0507, 0508 00 00, 0511 91, 0511 99; 
h) plante vii utilizate ca alimente destinate consumului uman sau animal ori ca materii prime sau ingrediente 

pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal, care se încadrează la codul NC 0602 90 
50; 

i) legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC 0701-0714, cu excepția 
celor care se încadrează la codurile NC 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 10 10, 0713 33 10; 

j) fructe comestibile, coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC 0801-0814 00 00; 
k) cafea, ceai, mate și mirodenii, care se încadrează la codurile NC 0901-0910; 
l) cereale care se încadrează la codurile NC 1001-1008, cu excepția celor destinate însămânțării care se 

încadrează la codurile NC 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00, 1005 10, 1006 10 10, 1007 
10 și 1008 21 00; 

m) produse ale industriei morăritului, malț, amidon și fecule, inulină, gluten de grâu, care se încadrează la 
codurile NC 1101 00-1109 00 00, cu excepția celor care se încadrează la codul NC 1106 20 10; 

n) semințe și fructe oleaginoase, semințe și fructe diverse, plante industriale sau medicinale, paie și furaje, 
care se încadrează la codurile NC 1201-1206, 1208, 1210, 1213 și 1214, cu excepția celor care se încadrează la 
codurile 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10; 

o) grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală, produse ale disocierii acestora, grăsimi alimentare 
prelucrate, care se încadrează la codurile NC 1501-1517, cu excepția celor care se încadrează la codurile NC 
1505 00, 1509 10 10; 

p) preparate din carne, din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice, care se 
încadrează la codurile NC 1601 00-1605; 

q) zaharuri și produse zaharoase, care se încadrează la codurile NC 1701-1704; 
r) cacao și preparate din cacao, care se încadrează la codurile NC 1801 00 00-1806; 
s) preparate pe bază de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte, produse de patiserie, care se 

încadrează la codurile NC 1901-1905; 
ș) preparate din legume, din fructe sau din alte părți de plante, care se încadrează la codurile NC 2001-2009; 
t) preparate alimentare diverse care se încadrează la codurile NC 2101-2106, cu excepția preparatelor ce 

conțin alcool de la codul 2106 90 20; 
ț) băuturi, oțet comestibil și înlocuitori de oțet comestibil obținuți din acid acetic, care se încadrează la codurile 

NC 2201, 2202 și 2209 00; 



u) reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare, alimente preparate pentru animale, care se încadrează la 
codurile NC 2301, 2302, 2304 00 00-2306, 2308 00 și 2309; 

Exemplul nr. 1: Un producător agricol vinde caise care se încadrează la codul NC 0809 10 00 către un 
comerciant. Pentru livrarea efectuată producătorul agricol aplică cota de TVA de 9%. La rândul său, comerciantul 
vinde caisele cu cota de 9% indiferent ce destinație ulterioară vor avea fructele livrate: alimente, materie primă 
pentru dulceață, compoturi sau producția de alcool. 

Exemplul nr. 2: Un producător de miere livrează mierea, care se încadrează la codul NC NC 04090000, atât 
către magazine de vânzare cu amănuntul, cât și către fabrici de produse cosmetice sau către producători de 
hidromel. În toate situațiile va aplica cota redusă de 9% la livrarea mierii. 

Exemplul nr. 3: O persoană impozabilă importă ulei de soia, care se încadrează la codul NC 1507, pentru 
producerea de biodiesel. Cota de TVA aplicabilă pentru importul de ulei de soia este cota redusă de 9%. 

(5) Pentru livrarea următoarelor bunuri, datorită naturii lor, cota redusă de TVA de 9% se aplică de orice 
furnizor numai dacă acesta poate face dovada că sunt utilizate pentru prepararea alimentelor destinate 
consumului uman sau animal ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal: 

a) semințe și fructe oleaginoase, semințe și fructe diverse, plante industriale sau medicinale, paie și furaje, 
care se încadrează la codurile NC 1207, 1211 și 1212, cu excepția celor care se încadrează la codurile NC 1207 
21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 20; 

b) grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală, produse ale disocierii acestora, grăsimi alimentare 
prelucrate, care se încadrează la codurile NC 1518 00, 1520 00 00, 1521 și 1522 00; 

c) reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare, alimente preparate pentru animale, care se încadrează la 
codurile NC 2303 și 2307 00; 

d) gume, rășini și alte seve și extracte vegetale, care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea 
alimentelor destinate consumului uman sau animal, ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate 
consumului uman sau animal și care se încadrează la codurile NC 1301 și 1302, cu excepția celor care se 
încadrează la codul NC 1302 11 00; 

e) sare care este utilizată ca ingredient pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal 
ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal și care se încadrează la codul 
NC 2501 00; 

f) produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor 
destinate consumului uman sau animal ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman 
sau animal și care se încadrează la codurile NC 2801-2853 și 2901-2942, cu excepția codurilor 2805 40, 2815 11 
00, 2815 12 00, 2815 30 00, 2818-2825, 2828, 2834 29, 2837, 2843-2846, 2849, 2850, 2852, 2853 00 50, 2901-
2904, 2905 11-2905 39 95, 2909 11 00-2909 60 și 2910; 

g) alte bunuri care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau 
animal ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal și care se încadrează 
la codurile NC 3203, 3204, 3301, 3302 10, 3402 13 00, 3501-3505, 3507, 3823, 3824 60, 3824 90 25, 3824 90 55, 
3824 90 62, 3824 90 64, 3824 90 80, 3824 90 92-3824 90 96, 3912 31 00, 3913 10 00, 3917 10 și 4706 91 00. 

(6) Condiția prevăzută la alin. (5) se consideră îndeplinită dacă bunurile: 
a) fie sunt comercializate în propriile magazine de comerț cu amănuntul sau cash and carry sau sunt utilizate 

în propriile unități de producție de alimente destinate consumului uman sau animal, restaurante sau alte unități de 
servicii de alimentație, pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori pentru a completa 
sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal; 

b) fie sunt livrate către persoane impozabile care desfășoară activități de comerț cu amănuntul, comerț cash 
and carry, restaurant sau alte activități de servicii de alimentație ori activități de producție de alimente destinate 
consumului uman sau animal. 

(7) În cazul importului de bunuri prevăzute la alin. (5), cota redusă de TVA se aplică pe baza declarației 
angajament, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentele norme 
metodologice, care se depune la organul vamal competent la momentul importului, din care să rezulte: 

a) fie că va comercializa bunurile importate în propriile magazine de comerț cu amănuntul sau cash and carry 
sau le va utiliza în propriile unități de producție de alimente destinate consumului uman sau animal, restaurante 
sau alte unități de servicii de alimentație, pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori 
pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal; 

b) fie că va livra ulterior importului bunurile către persoane impozabile care desfășoară activități de comerț cu 
amănuntul, comerț cash and carry, restaurante sau alte activități de servicii de alimentație ori activități de 
producție de alimente destinate consumului uman sau animal. 

(8) În cazul achiziției intracomunitare de bunuri prevăzute la alin. (5), cota redusă de TVA de 9% se aplică 
numai dacă persoana impozabilă poate face dovada: 

a) fie că va comercializa bunurile achiziționate intracomunitar în propriile magazine de comerț cu amănuntul 
sau cash and carry sau le va utiliza în propriile unități de producție de alimente destinate consumului uman sau 



animal, restaurante sau alte unități de servicii de alimentație, pentru prepararea alimentelor destinate consumului 
uman sau animal ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal; 

b) fie că va livra ulterior achiziției intracomunitare bunurile către persoane impozabile care desfășoară activități 
de comerț cu amănuntul, comerț cash and carry, restaurante sau alte activități de servicii de alimentație ori 
activități de producție de alimente destinate consumului uman sau animal. 

(9) Dacă persoana impozabilă care importă, achiziționează intracomunitar sau livrează în țară bunurile 
prevăzute la alin. (5) nu poate face dovada aplicării cotei reduse de TVA de 9% în condițiile prevăzute la alin. (6) - 
(8), se aplică cota standard de TVA, chiar dacă pentru o livrare ulterioară se aplică cota redusă de 9% pentru 
același bun. 

(10) Cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru livrarea, importul sau achiziția intracomunitară de suplimente 
alimentare notificate care se regăsesc pe site-ul Ministerului Sănătății sau pe cel al Institutului de Bioresurse 
Alimentare, în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și 
al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 
1.228/2005/244/63/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare 
predozate de origine animală și vegetală și/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale și alți nutrienți, cu 
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului sănătății nr. 244/401/2005 privind 
prelucrarea, procesarea și comercializarea plantelor medicinale și aromatice utilizate ca atare, parțial procesate 
sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate și cu Ordinul ministrului sănătății publice nr. 
1.069/2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare. 

(11) În situația în care se comercializează un pachet care cuprinde bunuri supuse atât cotei reduse de TVA, 
cât și cotei standard de TVA, la un preț total, și nu se poate stabili o operațiune principală, se aplică cota de TVA 
corespunzătoare fiecărui bun, în măsura în care bunurile care compun pachetul pot fi separate, în caz contrar se 
consideră că are loc o operațiune complexă unică, aplicându-se cota standard de TVA la valoarea totală a 
pachetului. Se exceptează bunurile acordate gratuit în vederea stimulării vânzărilor în condițiile prevăzute la pct. 7 
alin. (10) lit. a). 

Exemplul 1: La vânzarea unui coș care are un preț total, care cuprinde atât produse alimentare, cât și băuturi 
alcoolice și produse cosmetice, se aplică cota de TVA aferentă fiecărui produs în parte, în măsura în care bunurile 
care compun coșul pot fi separate, în caz contrar aplicându-se cota standard de TVA la valoarea totală a coșului. 

Exemplul 2: La vânzarea unui aragaz, dacă comerciantul oferă gratuit un pachet de spaghete, se consideră că 
acesta este acordat gratuit, în scopul stimulării vânzărilor, iar cota aplicabilă pentru vânzarea aragazului este de 
19%. 

(12) În aplicarea art. 291 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, prin servicii de restaurant și de catering se înțelege 
serviciile prevăzute la pct. 18. Orice combinație de băuturi alcoolice și nealcoolice indiferent de concentrația 
alcoolică este considerată băutură alcoolică. Pentru băuturile alcoolice servite la restaurant sau oferite în cazul 
serviciilor de catering se aplică cota standard de TVA, dar nu se consideră că are loc o livrare separată de bunuri, 
oferirea de băuturi alcoolice făcând parte din serviciile de restaurant sau de catering. 

Exemplu: Un restaurant care vinde și mâncare pentru a fi servită în afara locației restaurantului nu este 
considerată prestare de servicii de restaurant, ci livrare de bunuri, dar pentru care aplică cota redusă de TVA de 
9%, inclusiv pentru caserola sau paharele în care sunt servite alimentele sau băuturile nealcoolice, chiar dacă 
contravaloarea acestora ar fi evidențiată separat pe bonul fiscal. În acest caz se consideră că livrarea alimentelor 
este livrarea principală care atrage aceeași cotă de TVA livrării caserolei sau a paharului, acestea fiind livrări 
accesorii, nu un scop în sine pentru client. 

(13) În aplicarea art. 291 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, se aplică cota redusă de TVA de 9%: 
a) de orice persoană impozabilă care livrează apă potabilă. Prin apă potabilă se înțelege apa care îndeplinește 

condițiile prevăzute la art. 2 pct. 1 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

b) de orice persoană care livrează apă de irigații care este transportată prin infrastructura principală și/sau 
secundară de irigații. În categoria persoanelor care livrează apă destinată irigațiilor se cuprind inclusiv furnizorii de 
apă din Dunăre, din râuri interioare, izvoare, lacuri de acumulare sau alte surse de apă, care alimentează 
sistemele de irigații. 
 
3. La punctul 38, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins: 
«(8) În situația în care se comercializează un pachet care cuprinde bunuri/servicii supuse atât cotei reduse de 

TVA, cât și cotei standard de TVA și se poate stabili o operațiune principală, cota de TVA aplicabilă pachetului este 
cota de TVA aplicabilă operațiunii principale, conform pct. 23 alin. (1) lit. b), chiar dacă prețul fiecărui element care 
compune prețul total plătit de un consumator pentru a putea beneficia de această prestație poate fi identificat, astfel 
cum s-a pronunțat și Curtea Europeană de Justiție în Cauza C-463/16 Stadion Amsterdam CV. 

Exemplu: O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA oferă posibilitatea achiziționării unui pachet de 
bunuri și servicii constând în acces la un eveniment sportiv și facilități în cadrul evenimentului sportiv, precum: servicii 



de catering/restaurant, produse alimentare, acces la parcare. În această situație, chiar dacă prețul fiecărui element 
care compune prețul total plătit de un consumator pentru a putea beneficia de această prestație ar putea fi identificat, 
cota de TVA aplicabilă pachetului este de 5%, respectiv cota de TVA aferentă accesului la evenimentul sportiv care 
reprezintă prestația principală.»”. 

 
Pct. 38 va avea următoarea formă: (1) Cota redusă de 5% prevăzută la art. 291 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal 

se aplică pentru livrarea de manuale școlare, cărți, ziare și reviste, inclusiv pentru cele înregistrate pe suport 
electromagnetic sau pe alte tipuri de suporturi. Cărțile și manualele școlare sunt tipăriturile care au cod ISBN, 
inclusiv partiturile muzicale imprimate care au cod ISMN, indiferent de suportul pe care sunt livrate. Ziarele și 
revistele sunt orice tipărituri care au cod ISSN, indiferent de suportul pe care sunt livrate. Nu se aplică cota redusă 
a taxei pe valoarea adăugată pentru livrarea de cărți, ziare și reviste care sunt destinate în principal sau exclusiv 
publicității. Prin sintagma „în principal” se înțelege că mai mult de jumătate din conținutul cărții, ziarului sau revistei 
este destinat publicității. De asemenea, nu se aplică cota redusă a taxei pentru livrarea de cărți, ziare și reviste, în 
cazul în care acestea sunt furnizate pe cale electronică, operațiunile fiind considerate prestări de servicii, conform 
art. 7 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de 
stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea 
adăugată. 

(2) Cota redusă de taxă de 5% prevăzută la art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal se aplică numai pentru 
livrarea, astfel cum este definită la art. 270 alin. (1) din Codul fiscal, a locuințelor ca parte a politicii sociale, 
respectiv pentru transferul dreptului de a dispune ca și un proprietar de bunurile prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) 
din Codul fiscal. Pentru livrările prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 1, 2 și 4 din Codul fiscal, cota redusă de 
TVA de 5% se aplică inclusiv pentru terenul pe care este construită locuința. 

(3) În aplicarea art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal: 
a) prin locuință se înțelege construcția alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, 

dotările și utilitățile necesare, care, la data livrării, satisface cerințele de locuit ale unei persoane ori familii; 
b) anexele gospodărești nu se iau în calculul suprafeței utile a locuinței de 120 mp; 
c) valoarea-limită de 450.000 lei cuprinde valoarea locuinței, inclusiv valoarea cotelor indivize din părțile 

comune ale imobilului și a anexelor gospodărești și, după caz, a terenului pe care este construită locuința, dar 
exclude unele drepturi de servitute legate de locuința respectivă; aceste prevederi se aplică inclusiv pentru 
contractele încheiate până la data de 31 decembrie 2015, pentru operațiuni al căror fapt generator de taxă 
intervine după 1 ianuarie 2016; 

d) la calculul suprafeței maxime de 250 mp se cuprind și suprafețele anexelor gospodărești, precum și cotele 
indivize din orice alte suprafețe dobândite împreună cu locuința și care au o legătură directă cu locuința 
respectivă, fiind considerate accesorii livrării, chiar dacă se află la numere cadastrale diferite. 

(4) Suprafața terenului pe care este construită locuința, precum și suprafața utilă a locuinței, prevăzute la art. 
291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal, trebuie să fie înscrise în documentația cadastrală anexată la actul de 
vânzare-cumpărare încheiat în condițiile legii. 

(5) Cumpărătorul trebuie să pună la dispoziția vânzătorului, cel mai târziu până la momentul livrării bunului 
imobil, o declarație pe propria răspundere, autentificată de un notar, din care să rezulte că sunt îndeplinite 
condițiile stabilite la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 subpct. (i) și (ii) din Codul fiscal, care se păstrează de vânzător 
pentru justificarea aplicării cotei reduse de TVA de 5%. 

(6) Persoanele impozabile care livrează locuințe vor aplica cota de 5%, inclusiv pentru avansurile aferente 
acestor livrări, dacă din contractele încheiate rezultă că la momentul livrării vor fi îndeplinite toate condițiile impuse 
de art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal și sunt în posesia declarației prevăzute la alin. (5). În situația în care 
avansurile au fost facturate prin aplicarea cotei standard de TVA, datorită neprezentării de către cumpărător a 
declarației prevăzute la alin. (5) sau din alte motive obiective, la livrarea bunului imobil se efectuează regularizările 
prevăzute la art. 291 alin. (4) din Codul fiscal în vederea aplicării cotei de 5%, dacă toate condițiile impuse de art. 
291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, astfel cum sunt detaliate și de prezentele norme metodologice, sunt îndeplinite 
la data livrării. 

(7) Pentru clădirile prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 1, 2 și 4 din Codul fiscal, cumpărătorul va pune la 
dispoziția vânzătorului o declarație pe propria răspundere, autentificată de un notar, din care să rezulte că va 
utiliza aceste clădiri conform destinației prevăzute de lege, care se păstrează de vânzător pentru justificarea 
aplicării cotei reduse de TVA de 5%. Declarația trebuie prezentată cel mai târziu până la momentul livrării clădirii 
respective. Prevederile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 1, 2 și 4 din Codul fiscal se aplică și în cazul livrării de părți dintr-
o clădire destinate scopurilor respective. 

(8) În situația în care se comercializează un pachet care cuprinde bunuri/servicii supuse atât cotei reduse de 
TVA, cât și cotei standard de TVA și se poate stabili o operațiune principală, cota de TVA aplicabilă pachetului 
este cota de TVA aplicabilă operațiunii principale, conform pct. 23 alin. (1) lit. b), chiar dacă prețul fiecărui element 



care compune prețul total plătit de un consumator pentru a putea beneficia de această prestație poate fi identificat, 
astfel cum s-a pronunțat și Curtea Europeană de Justiție în Cauza C-463/16 Stadion Amsterdam CV. 

Exemplu: O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA oferă posibilitatea achiziționării unui pachet 
de bunuri și servicii constând în acces la un eveniment sportiv și facilități în cadrul evenimentului sportiv, precum: 
servicii de catering/restaurant, produse alimentare, acces la parcare. În această situație, chiar dacă prețul fiecărui 
element care compune prețul total plătit de un consumator pentru a putea beneficia de această prestație ar putea 
fi identificat, cota de TVA aplicabilă pachetului este de 5%, respectiv cota de TVA aferentă accesului la 
evenimentul sportiv care reprezintă prestația principală. 


