
Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Bra�ov
Serviciul Servicii pentru Contribuabili  - tel. 0268- 308443
http://bv.finantepublice.ro

                   CODUL FISCAL 
               TABEL COMPARATIV TITLUL VI Taxa pe valoarea adugat�,  urmare modific�rilor aduse de OUG nr. 8/2014

iulie 2                                                                     

6

 

 La art. 133 alin. (5) lit. e), punctele 9 - 11 se abrog�.  Art. 133 Locul prest�rii de servicii 
Alin. (5) lit.e) locul unde beneficiarul este stabilit sau î�i are
domiciliul stabil sau re�edin�a obi�nuit�, dac� respectivul
beneficiar este o persoan� neimpozabil� care este stabilit� sau î�i
are domiciliul stabil sau re�edin�a obi�nuit� în afara Comunit��ii, în
cazul urm�toarelor servicii:
..................................................................................................
     9. serviciile de telecomunica�ii. Sunt considerate servicii de
telecomunica�ii serviciile având ca obiect transmiterea, emiterea �i
recep�ia de semnale, înscrisuri, imagini �i sunete sau informa�ii de
orice natur�, prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace
electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a

5La art. 125^2 alin. (3), lit. b) se modific�:

"b) teritoriile franceze men�ionate la art. 349 �i art. 355 alin. (1) din
Tratatul privind func�ionarea Uniunii Europene;

Art. 125^2  Aplicare teritorial�
(3) Urm�toarele teritorii care fac parte din teritoriul vamal al
Comunit��ii se exclud din teritoriul comunitar din punct de vedere
al taxei: ............................................................................
   b) Republica Francez�: teritoriile din str�in�tate;

4 La art. 125^1 alin. (1), dup� pct. 26 se introduce un nou punct,
pct. 26^1:
    "26^1. servicii de telecomunica�ii sunt serviciile având ca obiect
transmiterea, emiterea �i recep�ia de semnale, înscrisuri, imagini �i
sunete sau informa�ii de orice natur�, prin cablu, radio, mijloace
optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea
dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii,
emiteri sau recep�ii. Serviciile de telecomunica�ii cuprind, de
asemenea, �i furnizarea accesului la re�eaua mondial� de
informa�ii."  

Art. 125^1  Semnifica�ia unor termeni �i expresii  

ART.I
poz.
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7La art. 133 alin. (5), dup� lit. g) se introduce o nou� liter�, lit. h):
    "h) locul unde beneficiarul este stabilit, î�i are domiciliul stabil
sau re�edin�a obi�nuit�, în cazul urm�toarelor servicii prestate
c�tre o persoan� neimpozabil�:
    1. serviciile de telecomunica�ii;

Art. 133 Locul prest�rii de servicii 
Alin. (5) 

Obs: Serviciile de telecomunica�ii, de radiodifuziune �i televiziune, precum �i serviciile furnizate pe cale electronic�,  au fost
preluate la art. 133 alin. (5) lit. h), schimbându-se regula special� de stabilire a locului tax�rii cu TVA a acestor servicii.

 

mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau recep�ii.
Serviciile de telecomunica�ii cuprind, de asemenea, �i furnizarea
accesului la re�eaua mondial� de informa�ii. În cazul în care
serviciile de telecomunica�ii sunt prestate de c�tre o persoan�
care î�i are stabilit sediul activit��ii economice în afara Comunit��ii
sau care are un sediu fix în afara Comunit��ii de la care serviciile
sunt prestate sau care, în absen�a unui sediu al activit��ii
economice sau a unui sediu fix, î�i are domiciliul stabil sau
re�edin�a obi�nuit� în afara Comunit��ii, c�tre o persoan�
neimpozabil� care este stabilit�, are domiciliul stabil sau re�edin�a
obi�nuit� în Comunitate, se consider� c� locul prest�rii este în
România, dac� serviciile au fost efectiv utilizate în România;
    10. serviciile de radiodifuziune �i televiziune. În cazul în care
serviciile de radiodifuziune �i de televiziune sunt prestate de c�tre
o persoan� care î�i are stabilit sediul activit��ii sale economice în
afara Comunit��ii sau care are un sediu fix în afara Comunit��ii de
la care serviciile sunt prestate sau care, în absen�a unui sediu al
activit��ii economice sau a unui sediu fix, î�i are domiciliul stabil
sau re�edin�a obi�nuit� în afara Comunit��ii, c�tre o persoan�
neimpozabil� care este stabilit�, are domiciliul stabil sau re�edin�a
obi�nuit� în Comunitate, se consider� c� locul prest�rii este în
România, dac� serviciile au fost efectiv utilizate în România;
    11. serviciile furnizate pe cale electronic�. În cazul serviciilor
furnizate pe cale electronic�, prestate de o persoan� care î�i are
sediul activit��ii economice în afara Comunit��ii sau care de�ine un
sediu fix în afara Comunit��ii de la care serviciile sunt prestate sau
care, în absen�a unui sediu al activit��ii economice sau a unui
sediu fix, î�i are domiciliul stabil sau re�edin�a obi�nuit� în afara
Comunit��ii, c�tre o persoan� neimpozabil� care este stabilit�, are
domiciliul stabil sau re�edin�a obi�nuit� în România, se consider�
c� locul prest�rii este în România;  
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9Art.  152^4 se modific� astfel:
"Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunica�ii,
de radiodifuziune sau televiziune prestate de c�tre persoane
impozabile nestabilite în Uniunea European� 
ART. 152^4  
  (1) În în�elesul prezentului articol:
    a) persoan� impozabil� nestabilit� în Uniunea European�
înseamn� o persoan� impozabil� care nu are sediul activit��ii
economice �i nici nu dispune de un sediu fix pe teritoriul Uniunii
Europene �i care nu are obliga�ia s� fie înregistrat� în scopuri de
TVA pentru alte opera�iuni decât cele supuse regimului special;
   b) stat membru de înregistrare înseamn� statul membru ales de
persoana impozabil� nestabilit� în Uniunea European� pentru a

Art. 152^4 Regimul special pentru persoanele impozabile
nestabilite care presteaz� servicii electronice persoanelor
neimpozabile
    (1) În în�elesul prezentului articol:
 a) persoana impozabil� nestabilit� înseamn� persoana
impozabil� care nu are un sediu fix �i nici nu este stabilit� în
Comunitate, c�reia nu i se solicit� din alte motive s� se
înregistreze în Comunitate în scopuri de TVA �i care presteaz�
servicii electronice persoanelor neimpozabile stabilite în
Comunitate;
    b) stat membru de înregistrare înseamn� statul membru ales
de persoana impozabil�, nestabilit� pentru declararea începerii

Obs: Diferen�ele negative de TVA sau diferen�ele de TVA de plat� neachitate pân� la data depunerii decontului stabilite de
organele de inspec�ie prin decizii a c�ror executare a fost suspendat� de instan�ele de judecat� nu se adaug� la suma
negativ� sau la TVA de plat� cumulat�, dup� caz, rezultate în perioadele în care este suspendat� executarea deciziei. Aceste
sume se vor cuprinde, dup� caz, în decontul perioadei fiscale în care a încetat suspendarea execut�rii deciziei.

8 La art. 147^3, dup� alin. (4) se introduce un nou alineat:
 "(4^1) Prin excep�ie de la prevederile alin. (3) �i (4), diferen�ele
negative de TVA stabilite de organele de inspec�ie sau sumele
neachitate la bugetul de stat pân� la data depunerii decontului, din
diferen�ele de TVA de plat� stabilite de organele de inspec�ie
fiscal�, prin decizii a c�ror executare a fost suspendat� de
instan�ele de judecat�, potrivit legii, nu se adaug� la suma
negativ� sau la taxa de plat� cumulat�, dup� caz, rezultate în
perioadele în care este suspendat� executarea deciziei. Aceste
sume se cuprind în decontul perioadei fiscale în care a încetat
suspendarea execut�rii deciziei, în vederea determin�rii sumei
negative a taxei, cumulat�, sau, dup� caz, a taxei de plat�,
cumulat�."

Art . 147^3   Ramburs�rile de tax� c�tre persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153
(3) Suma negativ� a taxei, cumulat�, se determin� prin ad�ugarea
la suma negativ� a taxei, rezultat� în perioada fiscal� de
raportare, a soldului sumei negative a taxei, reportat din decontul
perioadei fiscale precedente, dac� nu s-a solicitat a fi rambursat �i
a diferen�elor negative de TVA stabilite de organele de inspec�ie
fiscal� prin decizii comunicate pân� la data depunerii decontului
(4) Taxa de plat� cumulat� se determin� în perioada fiscal� de
raportare prin ad�ugarea la taxa de plat� din perioada fiscal� de
raportare a sumelor neachitate la bugetul de stat, pân� la data
depunerii decontului de tax� prev�zut la art. 156^2, din soldul
taxei de plat� al perioadei fiscale anterioare �i a sumelor
neachitate la bugetul de stat pân� la data depunerii decontului din
diferen�ele de TVA de plat� stabilite de organele de inspec�ie
fiscal� prin decizii comunicate pân� la data depunerii decontului.

Obs: Regula special� de stabilire a locului tax�rii cu TVA  a serviciillor de telecomunica�ii, de radiodifuziune �i televiziune,
precum �i a serviciilor furnizate pe cale electronic� este locul unde stabilit beneficiarul persoan� neimpozabil� (indiferent
dac� este din Uniunea European� sau din afara Uniunii).

    2. serviciile de radiodifuziune �i televiziune;
    3. serviciile furnizate pe cale electronic�.”
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declara momentul începerii activit��ii sale ca persoan� impozabil�
pe teritoriul Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile
prezentului articol;
    c) stat membru de consum înseamn� statul membru în care are
loc prestarea de servicii electronice, de telecomunica�ii, de
radiodifuziune sau televiziune, conform art. 133 alin. (5) lit. h).
(2) Orice persoan� impozabil� nestabilit� în Uniunea European�
poate utiliza un regim special pentru toate serviciile electronice, de
telecomunica�ii, de radiodifuziune sau televiziune prestate c�tre
persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau
re�edin�a obi�nuit� în Uniunea European�. Regimul special
permite, printre altele, înregistrarea unei persoane impozabile
nestabilite în Uniunea European� într-un singur stat membru,
conform prezentului articol, pentru toate serviciile electronice, de
telecomunica�ii, de radiodifuziune sau televiziune prestate c�tre
persoane neimpozabile stabilite în Uniunea European�.
    (3) În cazul în care o persoan� impozabil� nestabilit� în
Uniunea European� opteaz� pentru regimul special �i alege
România ca stat membru de înregistrare, la data începerii
opera�iunilor taxabile, persoana respectiv� trebuie s� depun� în
format electronic o declara�ie de începere a activit��ii la organul
fiscal competent. Declara�ia trebuie s� con�in� urm�toarele
informa�ii: denumirea/numele persoanei impozabile, adresa
po�tal�, adresele electronice, inclusiv pagina de internet proprie,
codul na�ional de înregistrare fiscal�, dup� caz, precum �i o
declara�ie prin care se confirm� c� persoana nu este înregistrat�
în scopuri de TVA în Uniunea European�. Modific�rile ulterioare
ale datelor din declara�ia de înregistrare trebuie aduse la
cuno�tin�a organului fiscal competent, pe cale electronic�.
(4) La primirea declara�iei de începere a activit��ii organul fiscal
competent va înregistra persoana impozabil� nestabilit� în
Uniunea European� cu un cod de înregistrare special în scopuri
de TVA �i va comunica acest cod persoanei respective prin
mijloace electronice. În scopul înregistr�rii nu este necesar�
desemnarea unui reprezentant fiscal.
    (5) Persoana impozabil� nestabilit� în Uniunea European�
trebuie s� notifice, prin mijloace electronice, organul fiscal

activit��ii sale ca persoan� impozabil� pe teritoriul comunitar,
conform prezentului articol;
    c) stat membru de consum înseamn� statul membru în care
serviciile electronice î�i au locul prest�rii, în conformitate cu art.
56 alin. (1) lit. k) din Directiva 112, în care beneficiarul, care nu
ac�ioneaz� în calitate de persoan� impozabil� în cadrul unei
activit��i economice, este stabilit, î�i are domiciliul sau re�edin�a
obi�nuit�.
 (2) Persoana impozabil� nestabilit� care presteaz� servicii
electronice, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 26,
unor persoane neimpozabile stabilite în Comunitate sau care î�i
au domiciliul sau re�edin�a obi�nuit� într-un stat membru poate
utiliza un regim special pentru toate serviciile electronice prestate
în Comunitate. Regimul special permite, printre altele,
înregistrarea unei persoane impozabile nestabilite într-un singur
stat membru, conform prezentului articol, pentru toate serviciile
electronice prestate în Comunitate c�tre persoane neimpozabile
stabilite în Comunitate.
    (3) În cazul în care o persoan� impozabil� nestabilit� opteaz�
pentru regimul special �i alege România ca stat membru de
înregistrare, la data începerii opera�iunilor taxabile, persoana
respectiv� trebuie s� depun� în format electronic o declara�ie de
începere a activit��ii la organul fiscal competent. Declara�ia
trebuie s� con�in� urm�toarele informa�ii: denumirea/numele
persoanei impozabile, adresa po�tal�, adresele electronice,
inclusiv pagina de internet proprie, codul na�ional de înregistrare
fiscal�, dup� caz, precum �i o declara�ie prin care se confirm� c�
persoana nu este înregistrat� în scopuri de TVA în Comunitate.
Modific�rile ulterioare ale datelor din declara�ia de înregistrare
trebuie aduse la cuno�tin�� organului fiscal competent, pe cale
electronic�.
    (4) La primirea declara�iei de începere a activit��ii organul fiscal
competent va înregistra persoana nestabilit� cu un cod de
înregistrare special în scopuri de TVA �i va comunica acest cod
persoanei respective prin mijloace electronice. În scopul
înregistr�rii nu este necesar� desemnarea unui reprezentant
fiscal.
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competent, în caz de încetare a activit��ii sau în caz de modific�ri
ulterioare, care o exclud de la regimul special.
    (6) Persoana impozabil� nestabilit� va fi scoas� din eviden�� de
c�tre organul fiscal competent, în oricare dintre urm�toarele
situa�ii:
    a) persoana impozabil� informeaz� organul fiscal c� nu mai
presteaz� servicii electronice, de telecomunica�ii, de radiodifuziune
sau televiziune;
    b) organul fiscal competent constat� c� opera�iunile taxabile ale
persoanei impozabile s-au încheiat;
    c) persoana impozabil� nu mai îndepline�te cerin�ele pentru a i
se permite utilizarea regimului special;
    d) persoana impozabil� încalc� în mod repetat regulile regimului
special.
    (7) În termen de 20 de zile de la sfâr�itul fiec�rui trimestru
calendaristic, persoana impozabil� nestabilit� în Uniunea
European� trebuie s� depun� la organul fiscal competent, prin
mijloace electronice, o declara�ie special� 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 prive�te regimurile speciale pentru
persoanele impozabile nestabilite care presteaz� servicii de
telecomunica�ii, servicii de radiodifuziune �i de televiziune sau
servicii electronice c�tre persoane neimpozabile, indiferent dac�
au fost sau nu prestate servicii electronice, de telecomunica�ii, de
radiodifuziune sau televiziune în perioada fiscal� de raportare.
    (8) Declara�ia special� de TVA trebuie s� con�in� urm�toarele
informa�ii:
    a) codul de înregistrare prev�zut la alin. (4);
    b) valoarea total�, exclusiv taxa, a prest�rilor de servicii
electronice, de telecomunica�ii, de radiodifuziune �i televiziune
efectuate în cursul perioadei fiscale de raportare, cotele taxei
aplicabile �i valoarea corespunz�toare a taxei datorate fiec�rui stat
membru de consum în care taxa este exigibil�;
    c) valoarea total� a taxei datorate în Uniunea European�.
    (9) Declara�ia special� de TVA se întocme�te în lei. În cazul în
care prest�rile de servicii se pl�tesc în alte monede se va folosi, la

    (5) Persoana impozabil� nestabilit� trebuie s� notifice, prin
mijloace electronice, organul fiscal competent, în caz de încetare
a activit��ii sau în caz de modific�ri ulterioare, care o exclud de la
regimul special.
    (6) Persoana impozabil� nestabilit� va fi scoas� din eviden�� de
c�tre organul fiscal competent, dac� se îndepline�te una dintre
urm�toarele condi�ii:
    a) persoana impozabil� informeaz� organul fiscal c� nu mai
presteaz� servicii electronice;
    b) organul fiscal competent constat� c� opera�iunile taxabile ale
persoanei impozabile s-au încheiat;
    c) persoana impozabil� nu mai îndepline�te cerin�ele pentru a i
se permite utilizarea regimului special;
    d) persoana impozabil� încalc� în mod repetat regulile
regimului special.
    (7) În termen de 20 de zile de la sfâr�itul fiec�rui trimestru
calendaristic, persoana impozabil� nestabilit� trebuie s� depun�
la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, un decont
special de tax�, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finan�elor
Publice, indiferent dac� au fost sau nu furnizate servicii
electronice în perioada fiscal� de raportare.

    (8) Decontul special de tax� trebuie s� con�in� urm�toarele
informa�ii:
    a) codul de înregistrare prev�zut la alin. (4);
    b) valoarea total�, exclusiv taxa, a prest�rilor de servicii
electronice, pentru perioada fiscal� de raportare, cotele taxei
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completarea declara�iei, rata de schimb în vigoare în ultima zi a
perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele
publicate de Banca Central� European� pentru ziua respectiv�
sau cele din ziua urm�toare, dac� nu sunt publicate în acea zi.
    (10) Persoana impozabil� nestabilit� în Uniunea European�
trebuie s� achite suma total� a taxei datorate în Uniunea
European� într-un cont special, în lei, deschis la trezorerie, indicat
de organul fiscal competent, pân� la data la care are obliga�ia
depunerii declara�iei speciale. Prin norme se stabile�te procedura
de virare a sumelor cuvenite fiec�rui stat membru, pentru serviciile
electronice, de telecomunica�ii, de radiodifuziune �i televiziune
desf��urate pe teritoriul lor, de persoana impozabil� nestabilit� în
Uniunea European�, înregistrat� în România în scopuri de TVA.
    (11) Persoana impozabil� nestabilit� în Uniunea European�
care utilizeaz� regimul special nu poate deduce TVA prin
declara�ia special� de tax�, conform art. 147^1, dar va putea
exercita acest drept prin rambursarea taxei aferente importurilor �i
achizi�iilor de bunuri/servicii efectuate în România, în conformitate
cu prevederile art. 147^2 alin. (1) lit. b), chiar dac� o persoan�
impozabil� stabilit� în România nu ar avea dreptul la o
compensa�ie similar� în ceea ce prive�te taxa sau un alt impozit
similar, în condi�iile prev�zute de legisla�ia ��rii în care î�i are
sediul persoana impozabil� nestabilit�.
    (12) Persoana impozabil� nestabilit� în Uniunea European�
trebuie s� �in� o eviden�� suficient de detaliat� a serviciilor pentru
care se aplic� acest regim special, pentru a permite organelor
fiscale competente din statele membre de consum s� determine
dac� declara�ia prev�zut� la alin. (7) este corect�. Aceste eviden�e
se pun la dispozi�ie electronic, la solicitarea organului fiscal
competent, precum �i a statelor membre de consum. Persoana
impozabil� nestabilit� va p�stra aceste eviden�e pe o perioad� de
10 ani de la încheierea anului în care s-au prestat serviciile."

aplicabile �i valoarea corespunz�toare a taxei datorate fiec�rui
stat membru de consum în care taxa este exigibil�;
    c) valoarea total� a taxei datorate în Comunitate.
    (9) Decontul special de tax� de întocme�te în lei. În cazul în
care prest�rile de servicii s-au efectuat în alte monede se va
folosi, la completarea decontului, rata de schimb în vigoare în
ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb
utilizate sunt cele publicate de Banca Central� European� pentru
ziua respectiv� sau cele din ziua urm�toare, dac� nu sunt
publicate în acea zi.
    (10) Persoana impozabil� nestabilit� trebuie s� achite suma
total� a taxei datorate Comunit��ii într-un cont special, în lei,
deschis la trezorerie, indicat de organul fiscal competent, pân� la
data la care are obliga�ia depunerii decontului special. Prin norme
se stabile�te procedura de virare a sumelor cuvenite fiec�rui stat
membru, pentru serviciile electronice desf��urate pe teritoriul lor,
de persoana impozabil� nestabilit�, înregistrat� în România în
scopuri de TVA.

    (11) Persoana impozabil� nestabilit� trebuie s� �in� o eviden��
suficient de detaliat� a serviciilor pentru care se aplic� acest
regim special, pentru a permite organelor fiscale competente din
statele membre de consum s� determine dac� decontul prev�zut
la alin. (7) este corect. Aceste eviden�e se pun la dispozi�ie
electronic, la solicitarea organului fiscal competent, precum �i a
statelor membre de consum. Persoana impozabil� nestabilit� va
p�stra aceste eviden�e pe o perioad� de 10 ani de la încheierea
anului în care s-au prestat serviciile.
    (12) Persoana impozabil� nestabilit� care utilizeaz� regimul
special nu exercit� dreptul de deducere prin decontul special de
tax�, conform art. 147^1, dar va putea exercita acest drept prin
rambursarea taxei achitate, în conformitate cu prevederile art.
147^2 alin. (1) lit. b), chiar dac� o persoan� impozabil� stabilit� în
România nu ar avea dreptul la o compensa�ie similar� în ceea ce
prive�te taxa sau un alt impozit similar, în condi�iile prev�zute de
legisla�ia ��rii în care î�i are sediul persoana impozabil�
nestabilit�.
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10Dup� art. 152^4 se introduce un nou articol, art. 152^5:
"Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunica�ii,
de radiodifuziune sau televiziune prestate de c�tre persoane
impozabile stabilite în Uniunea European�, dar într-un alt stat
membru decât statul membru de consum
    ART. 152^5
    (1) În sensul prezentului articol:
    a) persoan� impozabil� nestabilit� în statul membru de consum
înseamn� o persoan� impozabil� care are sediul activit��ii
economice sau un sediu fix pe teritoriul Uniunii Europene, dar nu
are sediul activit��ii economice �i nu dispune de un sediu fix pe
teritoriul statului membru de consum;
    b) stat membru de înregistrare înseamn� statul membru pe
teritoriul c�ruia persoana impozabil� are sediul activit��ii
economice sau, în cazul în care nu are sediul activit��ii economice
în Uniunea European�, statul membru în care dispune de un sediu
fix. În cazul în care o persoan� impozabil� nu are sediul activit��ii
economice în Uniunea European�, dar are mai multe sedii fixe în
Uniunea European�, statul membru de înregistrare este acela în
care persoana respectiv� are un sediu fix �i în care persoana
impozabil� declar� c� va utiliza prezentul regim special. Persoana
impozabil� este �inut� s� respecte respectiva decizie în anul
calendaristic în cauz� �i în urm�torii 2 ani calendaristici;
    c) stat membru de consum înseamn� statul membru în care are
loc prestarea de servicii electronice, de telecomunica�ii, de
radiodifuziune sau televiziune, conform art. 133 alin. (5) lit. h).
    (2) Orice persoan� impozabil� care are sediul activit��ii
economice în România sau, în cazul în care nu are sediul activit��ii
economice în Uniunea European�, dispune de un sediu fix în
România poate utiliza un regim special pentru toate serviciile
electronice, de telecomunica�ii, de radiodifuziune sau televiziune
prestate c�tre persoane neimpozabile care sunt stabilite, au
domiciliul stabil sau re�edin�a obi�nuit� în statele membre de
consum, dac� persoana impozabil� nu este stabilit� în aceste
state membre. Regimul special poate fi utilizat �i de c�tre orice
persoan� impozabil� care nu are sediul activit��ii economice în
Uniunea European�, dar dispune de mai multe sedii fixe în
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Uniunea European�, în cazul în care are un sediu fix în România
�i alege România ca stat membru de înregistrare.
    (3) În cazul în care România este statul membru de înregistrare,
persoana impozabil� respectiv� trebuie s� depun� în format
electronic o declara�ie de începere a activit��ii sale supuse
regimului special la organul fiscal competent. Persoana impozabil�
trebuie s� notifice, prin mijloace electronice, organul fiscal
competent, în caz de încetare a activit��ii sau în caz de modific�ri
ulterioare, care o exclud de la regimul special.
    (4) Pentru opera�iunile impozabile efectuate în condi�iile
prezentului regim special, persoana impozabil� utilizeaz� doar
codul de înregistrare în scopuri de TVA alocat de statul membru
de înregistrare. În cazul în care România este statul membru de
înregistrare, codul de înregistrare utilizat de persoana impozabil�
este cel care i-a fost atribuit conform art. 153.
    (5) Persoana impozabil� care aplic� regimul special va fi
exclus� de la aplicarea acestui regim de c�tre organul fiscal
competent, în oricare dintre urm�toarele situa�ii:
    a) persoana impozabil� informeaz� organul fiscal c� nu mai
presteaz� servicii electronice, de telecomunica�ii, de radiodifuziune
sau televiziune;
    b) organul fiscal competent constat� c� opera�iunile taxabile ale
persoanei impozabile s-au încheiat;
    c) persoana impozabil� nu mai îndepline�te cerin�ele pentru a i
se permite utilizarea regimului special;
    d) persoana impozabil� încalc� în mod repetat regulile regimului
special.
    (6) În termen de 20 de zile de la sfâr�itul fiec�rui trimestru
calendaristic, persoana impozabil� trebuie s� depun� la organul
fiscal competent, prin mijloace electronice, o declara�ie special� 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 prive�te regimurile speciale
pentru persoanele impozabile nestabilite care presteaz� servicii de
telecomunica�ii, servicii de radiodifuziune �i de televiziune sau
servicii electronice c�tre persoane neimpozabile, indiferent dac�
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au fost sau nu prestate servicii electronice, de telecomunica�ii, de
radiodifuziune sau televiziune în perioada fiscal� de raportare.
    (7) Declara�ia special� de TVA trebuie s� con�in� urm�toarele
informa�ii:
    a) codul de înregistrare special în scopuri de TVA, prev�zut la
alin. (4);
    b) valoarea total�, exclusiv taxa, a prest�rilor de servicii
electronice, de telecomunica�ii, de radiodifuziune �i televiziune
efectuate în cursul perioadei fiscale de raportare, cotele taxei
aplicabile �i valoarea corespunz�toare a taxei datorate fiec�rui stat
membru de consum în care taxa este exigibil�;
    c) valoarea total� a taxei datorate în statele membre de
consum.
    (8) În cazul în care persoana impozabil� de�ine unul sau mai
multe sedii fixe, în alte state membre, de la care sunt prestate
servicii, declara�ia special� de TVA con�ine, pe lâng� informa�iile
prev�zute la alin. (7), valoarea total� a prest�rilor de servicii
electronice, de telecomunica�ii, de radiodifuziune sau televiziune
care fac obiectul acestui regim special, calculat� pentru fiecare
stat membru în care persoana de�ine un sediu, cu precizarea
num�rului individual de identificare în scopuri de TVA sau a
codului de înregistrare fiscal� al sediului respectiv, �i defalcat� pe
fiecare stat membru de consum.
    (9) Declara�ia special� de TVA se întocme�te în lei. În cazul în
care prest�rile de servicii se pl�tesc în alte monede se va folosi, la
completarea declara�iei, rata de schimb în vigoare în ultima zi a
perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele
publicate de Banca Central� European� pentru ziua respectiv�
sau cele din ziua urm�toare, dac� nu sunt publicate în acea zi.
    (10) Persoana impozabil� trebuie s� achite suma total� a taxei
datorate în statele membre de consum într-un cont special, în lei,
deschis la trezorerie, indicat de organul fiscal competent, pân� la
data la care are obliga�ia depunerii declara�iei speciale. Prin norme
se stabile�te procedura de virare a sumelor cuvenite fiec�rui stat
membru, pentru serviciile electronice, de telecomunica�ii, de
radiodifuziune �i televiziune desf��urate pe teritoriul lor, de
persoana impozabil� care aplic� regimul special, pentru care
România este statul membru de înregistrare.
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 La art. 153, alin. (4) se modific� astfel:
 

   "(4) O persoan� impozabil� care nu este stabilit� în România
conform art. 125^1 alin. (2) �i nici înregistrat� în scopuri de TVA în
România conform art. 153 va solicita înregistrarea în scopuri de
TVA la organele fiscale competente pentru opera�iuni realizate pe
teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, altele decât
serviciile de transport �i serviciile auxiliare acestora, scutite în
temeiul art. 143 alin. (1) lit. c) - m), art. 144 alin. (1) lit. c) �i art.
144^1, înainte de efectuarea respectivelor opera�iuni, cu excep�ia
situa�iilor în care persoana obligat� la plata taxei este beneficiarul,
conform art. 150 alin. (2) - (6). Persoana impozabil� care nu este
stabilit� în România conform art. 125^1 alin. (2) �i nici înregistrat�
în scopuri de TVA în România conform art. 153 poate solicita

Art. 153 Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de
TVA

Alin. (4) O persoan� impozabil� care nu este stabilit� în România
conform art. 125^1 alin. (2) �i nici înregistrat� în scopuri de TVA în
România conform art. 153 va solicita înregistrarea în scopuri de
TVA la organele fiscale competente pentru opera�iuni realizate pe
teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, altele
decât serviciile de transport �i serviciile auxiliare acestora, scutite
în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c) - m), art. 144 alin. (1) lit. c) �i art.
144^1, înainte de efectuarea respectivelor opera�iuni, cu excep�ia
situa�iilor în care persoana obligat� la plata taxei este beneficiarul,
conform art. 150 alin. (2) - (6). Nu sunt obligate s� se înregistreze
în România, conform prezentului articol, persoanele stabilite în
afara Comunit��ii Europene care presteaz� servicii electronice

    (11) În situa�ia în care România este stat membru de consum,
persoana impozabil� nestabilit� în România care utilizeaz�
prezentul regim special beneficiaz� de rambursarea taxei aferente
importurilor �i achizi�iilor de bunuri/servicii efectuate în România
pentru realizarea activit��ilor sale impozabile supuse acestui
regim, în conformitate cu prevederile art. 147^2 alin. (1) lit. a). În
cazul în care persoana impozabil� nestabilit� în România �i
beneficiar� a prezentului regim special desf��oar�, de asemenea,
în România activit��i care nu sunt supuse acestui regim �i pentru
care exist� obliga�ia înregistr�rii în scopuri de TVA, respectiva
persoan� î�i deduce TVA pentru activit��ile sale impozabile
supuse prezentului regim prin decontul de tax� prev�zut la art.
156^2.
    (12) Persoana impozabil� nestabilit� în statul membru de
consum trebuie s� �in� o eviden�� suficient de detaliat� a
serviciilor pentru care se aplic� acest regim special, pentru a
permite organelor fiscale competente din statele membre de
consum s� determine dac� decontul prev�zut la alin. (7) este
corect. Aceste eviden�e se pun la dispozi�ie electronic, la
solicitarea organului fiscal competent, precum �i a statelor
membre de consum. Persoana impozabil� nestabilit� va p�stra
aceste eviden�e pe o perioad� de 10 ani de la încheierea anului în
care s-au prestat serviciile."
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Art.
XXVI

 alin. (2) În cazul livr�rii de energie electric�, în situa�ia în care
cump�r�torul îndepline�te condi�iile prev�zute de lege pentru
aplicarea tax�rii inverse, dar nu a transmis la organul fiscal
competent pân� pe data de 10 decembrie 2013 declara�ia pe
propria r�spundere prev�zut� la art. 160 alin. (2) lit. e) din Legea
nr. 571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, declara�ia
poate fi transmis� ulterior, cel mai târziu pân� la 31 martie 2014.
Aceste declara�ii sunt valabile pentru toate achizi�iile de energie
electric� efectuate în anul 2014. Acelea�i prevederi se aplic� �i în
cazul cump�r�torilor de energie electric� ce au ob�inut licen�a de
furnizare a energiei electrice între data de 10 �i 31 decembrie
2013. Furnizorul de energie electric� nu aplic� taxare invers� dac�
în momentul livr�rii beneficiarul nu figureaz� în "Lista persoanelor
impozabile care au depus declara�iile pe propria r�spundere
pentru îndeplinirea condi�iei prev�zute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct.
2 din Codul fiscal". Totu�i, în cazul depunerii cu întârziere a
declara�iilor, la solicitarea beneficiarului, furnizorul poate emite

ART. 160*)
    M�suri de simplificare
Alin. (2) 
lit. e) livrarea de energie electric� c�tre un comerciant persoan�
impozabil�, stabilit în România conform art. 125^1 alin. (2).
Comerciantul persoan� impozabil� reprezint� persoana
impozabil� a c�rei activitate principal�, în ceea ce prive�te
cump�r�rile de energie electric�, o reprezint� revânzarea acesteia
�i al c�rei consum propriu de energie electric� este neglijabil. Prin
consum propriu neglijabil de energie electric� se în�elege un
consum de maximum 1% din energia electric� cump�rat� în
perioada ianuarie - noiembrie a fiec�rui an calendaristic. Se
consider� c� are calitatea de comerciant persoan� impozabil� de
energie electric� cump�r�torul care de�ine licen�a pentru
activitatea de operator al pie�ei de energie electric� eliberat� de
Autoritatea Na�ional� de Reglementare în Domeniul Energiei,
pentru tranzac�iile pe pia�a pentru ziua urm�toare �i pe pia�a

12 La art. 153, dup� alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1):
    "(4^1) Prin excep�ie de la prevederile alin. (4), pentru serviciile
electronice, de telecomunica�ii, de radiodifuziune sau televiziune
prestate c�tre persoane neimpozabile din România, nu se
înregistreaz� în România persoanele care s-au înregistrat într-un
alt stat membru pentru aplicarea unuia dintre regimurile speciale
prev�zute la art. 152^4 �i art. 152^5."

înregistrarea în scopuri de TVA dac� efectueaz� în România
oricare dintre urm�toarele opera�iuni:
    a) importuri de bunuri;
    b) opera�iuni prev�zute la art. 141 alin. (2) lit. e), dac� opteaz�
pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3);
    c) opera�iuni prev�zute la art. 141 alin. (2) lit. f), dac� acestea
sunt taxabile prin efectul legii sau prin op�iune conform art. 141
alin. (3)."

c�tre persoane neimpozabile din România �i care sunt
înregistrate într-un alt stat membru, conform regimului special
pentru servicii electronice, pentru toate serviciile electronice
prestate în Comunitatea European�. Persoana impozabil� care nu
este stabilit� în România conform art. 125^1 alin. (2) �i nici
înregistrat� în scopuri de TVA în România conform art. 153 poate
solicita înregistrarea în scopuri de TVA dac� efectueaz� în
România oricare dintre urm�toarele opera�iuni:
    a) importuri de bunuri;
    b) opera�iuni prev�zute la art. 141 alin. (2) lit. e), dac� opteaz�
pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3);
    c) opera�iuni prev�zute la art. 141 alin. (2) lit. f), dac� acestea
sunt taxabile prin efectul legii sau prin op�iune conform art. 141
alin. (3).
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facturi de corec�ie cu semnul minus conform art. 159 alin. (1) lit. b)
din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,
în vederea aplic�rii tax�rii inverse, respectiv a regulariz�rii taxei �i
restituirii acesteia c�tre beneficiar pentru livr�rile efectuate anterior
transmiterii notific�rii.

intrazilnic�. De asemenea, se consider� c� are calitatea de
comerciant persoan� impozabil� de energie electric� �i
cump�r�torul care îndepline�te cumulativ urm�toarele condi�ii:
    1. de�ine o licen�� valabil� de furnizare a energiei electrice
eliberat� de Autoritatea Na�ional� de Reglementare în Domeniul
Energiei, care face dovada c� respectivul cump�r�tor este un
comerciant de energie electric�;
    2. activitatea sa principal�, în ceea ce prive�te cump�r�rile de
energie electric�, o reprezint� revânzarea acesteia �i consumul
s�u propriu din energia electric� cump�rat� este neglijabil. În
acest sens, trebuie s� depun� la organul fiscal competent, pân�
pe data de 10 decembrie a fiec�rui an, o declara�ie pe propria
r�spundere din care s� rezulte c� îndepline�te aceast� condi�ie,
care este valabil� pentru toate achizi�iile de energie electric�
efectuate în anul calendaristic urm�tor. Agen�ia Na�ional� de
Administrare Fiscal� are obliga�ia s� afi�eze pe site-ul s�u cel
târziu pân� pe data de 31 decembrie a fiec�rui an lista
persoanelor impozabile care au depus declara�iile respective.
Pentru achizi�iile de energie electric� efectuate în anul în care
cump�r�torul ob�ine o licen�� valabil� de furnizare a energiei
electrice eliberat� de Autoritatea Na�ional� de Reglementare în
Domeniul Energiei, care face dovada c� respectivul cump�r�tor
este un comerciant de energie electric�, cump�r�torul trebuie s�
transmit� vânz�torului o declara�ie pe propria r�spundere din care
s� rezulte c� activitatea sa principal�, în ceea ce prive�te
cump�r�rile de energie electric�, o reprezint� revânzarea acesteia
�i consumul s�u propriu estimat din energia electric� cump�rat�
este neglijabil, care este valabil� pân� la data de 31 decembrie a
anului respectiv;

 Noile prevederi intr� în vigoare la data de 28.02.2014 cu excep�ia pct. 4, 6, 7 �i 9 - 12 care se aplic� începând cu 1 ianuarie 2015.

                                 Material informativ publicat la data de 10.03.2014
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