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Din nou, modificări privind taxa pe valoarea adăugată

De abia ne-am familiarizat cu noile modificări şi completări ale unor articole din Codul fis-
cal, reglementate prin  O.U.G. nr. 24 din  6 iunie 2012, urmate de  modificarea şi completarea nor-
melor metodologice de aplicare ale acestora prin H.G. nr. 670 din 4 iulie 2012, şi în data de 16 august
2012 am întrezărit la secţiunea ,,transparenţa decizională” de pe site-ul A.N.A.F. un nou proiect de
modificare a Codul fiscal. Aceasta ar fi a 97-a modificare a Codului fiscal. 

Ca de obicei, taxa pe valoarea adăugată are cel mai mult de suferit: se proiectează modifica-
rea a 20 de articole referitoare la TVA prin inserarea, modificarea sau abrogarea unor alineate şi li-
tere din cadrul acestora. Iată articolele care suportă,  conform proiectului, modificări parţiale:  

1. articolul 128  Livrarea de bunuri;

2. articolul 133  Locul prestării de servicii;

3. articolul 134 Faptul generator şi exigibilitatea – definiţii;

4. articolul 1341 Faptul generator pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii;

5. articolul 1342 Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii;

6. articolul 1343 Exigibilitatea pentru livrări intracomunitare de bunuri, scutite de taxă;

7. articolul 135 Faptul generator şi exigibilitatea pentru achiziţii intracomunitare de
bunuri;

8. articolul  1391 Cursul de schimb valutar;

9. articolul 140 Cotele;

10. articolul 145 Sfera de aplicare a dreptului de deducere;

11. articolul 146 Condiţii de exercitare a dreptului de deducere;

12. articolul 147 Deducerea taxei pentru persoana impozabilă cu regim mixt şi persoana
parţial impozabilă;

13. articolul 148 Ajustarea taxei deductibile în cazul achiziţiilor de servicii şi bunuri, altele
decât bunurile de capital;

14. articolul 149 Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital;

15. articolul 1512 Răspunderea individuală şi în solidar pentru plata taxei;

16. articolul 152 Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;

17. articolul 155 Facturarea;

18. articolul 1551 Alte documente;

19. articolul 1563 Decontul special de taxă şi alte declaraţii;

20. articolul 157 Plata taxei la buget;
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Partea bună a proiectului este faptul că pregăteşte terenul pentru reglementarea tratamentu-
lui fiscal aferent operaţiunilor pentru care se aplică ,,sistemul de TVA la încasare” prevăzut la 
art. 1342 alin. (3). Astfel,  la articolul 134, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul
(41) care prevede că regimul de impozitare aplicabil este regimul în vigoare la data la care intervine
faptul generator, cu excepţia situaţiilor în care: 

– se emite o factură sau 
– se încasează un avans, înainte de data la care intervine faptul generator.  
În cele două situaţii se  aplică regimul de impozitare în vigoare la data emiterii facturii sau la

data încasării avansului.

Sistemul de TVA la încasare este reglementat în proiect prin alin. (3) al articolului 1342.  Ast-
fel, exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de
bunuri sau a prestării de servicii. În acest sistem de TVA la încasare  se cuprind următoarele două
categorii de persoane impozabile considerate ,,eligibile”:  

➠ persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depăşit
plafonul de 2.250.000 lei. În acest caz, sistemul se aplică  pentru intervalul cuprins între
data de 1 februarie a anului următor celui în care nu a depăşit plafonul şi data de 31 ia-
nuarie, inclusiv a  perioadei fiscale următoare celei în care cifra de afaceri  va depăşi  pla-
fonul de 2.250.000 lei. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este
formată din valoarea totală a:  
– livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile;

– livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii scutite cu drept de deducere;

– operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării sau prestării
este în străinătate, conform art. 132 şi 133;

➠ persoanele nou-înfiinţate. În acest caz, sistemul se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale
următoare celei în care vor depăşi plafonul de 2.250.000 lei în cursul anului în care au luat
fiinţă.

Acest sistem se aplică doar pentru operaţiuni care au locul livrării (art. 132) şi locul prestării 
(art. 133) în România. Acest sistem nu se aplică pentru: 

n livrări  de bunuri şi prestări  de servicii supuse taxării inverse conform prevederilor art. 150
alin. (2) – (6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160; 

n livrări de bunuri şi prestări de servicii  scutite de TVA;

n operaţiuni supuse unui regim  special:  
– regimul special pentru agenţiile de turism prevăzut  la art. 1521;
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– regimul special pentru  bunuri second-hand prevăzut la art. 1522;

n livrări de bunuri şi prestări de servicii a căror contravaloare este încasată, parţial sau total,
cu numerar de către persoana impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la în-
casare de la be ne ficiari persoane juridice, persoane fizice autorizate, liber-profesionişti şi
asocieri fără per so na litate juridică.

Rețineți!
Aplicarea prevederilor acestui sistem, denumit ,,sistem de TVA la încasare”, este obligatoriu

pentru cele două categorii menţionate, fără a avea caracter  opţional.   
Pe factura emisă se înscrie, obligatoriu,  menţiunea ,,TVA la încasare”. 

Atenție!
Practic, în cadrul acestui sistem se acordă doar o perioadă de ,,respiro” de 120 de zile calen-

daristice în cazul în care persoanele impozabile eligibile pentru aplicarea sistemului TVA de la
data emiterii facturii, inclusiv. După acest termen intervine exigibilitatea TVA aferente contrava-
lorii neîncasate. Acest aspect este reglementat prin art. 1342 alin. (5). 

Pentru  operaţiunile supuse sistemului TVA la încasare, cota aplicabilă este cea în vigoare la
data la care intervine faptul generator, cu excepţia situaţiilor în care este emisă o factură sau este
încasat un avans, înainte de data livrării sau prestării, pentru care se aplică cota în vigoare la data
la care a fost emisă factura sau la data la care a fost încasat avansul.

Regimul tranzitoriu

Persoanele impozabile eligibile aplică următoarele dispoziţii pentru facturile emise înainte
de intrarea sau înainte de ieşirea  din ,,sistemul de TVA la încasare”: 

➠ înainte de intrare:  

n dacă  facturile  sunt emise înainte de data intrării în sistemul de TVA la încasare pentru
valoarea totală a livrării de bunuri şi servicii, nu se aplică prevederile art. 1342 alin. (3)
şi (5) dacă  faptul generator de taxă intervine după intrarea în sistemul TVA la încasare.
Această regulă se aplică indiferent de faptul că facturile sunt încasate sau neîncasate;

n dacă  facturile  sunt emise înainte  de data intrării în sistemul de TVA la încasare pen-
tru valoa rea parţială a livrării de bunuri şi servicii, prevederile art. 1342 alin. (3) şi (5)
se aplică doar pentru diferenţele care vor fi facturate după data intrării în sistemul de
TVA la încasare al persoanei impozabile dacă faptul generator de taxă intervine după
intrarea în sistemul TVA la încasare. Această regulă se aplică indiferent de faptul că fac-
turile emise pentru valoarea parţială sunt încasate sau neîncasate;
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➠ înainte de  ieşire:  

n dacă  facturile  sunt emise înainte de data ieşirii din sistemul de TVA la încasare pentru
valoarea totală a livrării de bunuri şi servicii, se aplică prevederile art. 1342 alin. (3) şi (5)
dacă faptul generator de taxă intervine după ieşirea din sistemul TVA la încasare.  Ace-
astă regulă se aplică indiferent de faptul că facturile sunt încasate sau neîncasate;

n dacă  facturile  sunt emise înainte  de data ieşirii din sistemul de TVA la încasare pen-
tru valoarea parţială a livrării de bunuri şi servicii, prevederile art. 1342 alin. (3) şi (5) se
aplică doar pentru taxa aferentă contravalorii parţiale a livrărilor de bunuri şi servicii
facturate înainte de data ieşirii din sistemul de TVA la încasare al persoanei impoza-
bile.

Pentru determinarea taxei aferente încasării integrale sau parţiale a facturii emise, se consi-
deră că fiecare încasare  include şi taxa aferentă, motiv pentru care se  aplică procedeul sutei mărite
în vederea deter minării sumei TVA (24 x 100 / 124 sau 9 x 100 / 109 sau 5 x 100 / 105). 

Dreptul de deducere

Exercitarea dreptului  de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de la o persoană im-
pozabilă care aplică sistemul TVA la încasare  este amânată până în momentul în care se achită
taxa aferentă bunurilor livrate şi serviciilor prestate de către furnizorul/prestatorul respectiv.
Aceste prevederi nu se aplică pentru:

– achiziţii intracomunitare de bunuri;

– importuri;

– achiziţii de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă sau regimul special.  

Exercitarea dreptului  de deducere a TVA se efectuează în baza facturii şi a dovezii de plată
către persoanele impozabile eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.   

Sub rezerva respectării condiţiilor care urmează a fi stabilite prin norme, prin noile modi-
ficări aduse art. 148, nu se efectuează ajustarea taxei deduse iniţial pentru: 

– bunuri distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a unor cauze de forţă majoră;

– bunuri pierdute ori furate, dovedite legal;

– bunuri de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate;

– active corporale fixe casate, altele decât bunurile de capital;

– perisabilităţi;
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– pierderi tehnologice;

– consumuri proprii.

Aşa cum se poate constata, situaţiile enumerate anterior nu se mai încadrează în categoria
operaţiunilor asimilate livrărilor de bunuri, fiind reîncadrate în categoria bunurilor supuse ajustării,
în anumite condiţii.   

Persoana impozabilă obligată să aplice sistemul TVA la încasare, trebuie să depună la orga-
nele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra
de afaceri din anul precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. În mod similar, persoana im-
pozabilă care depăşeşte în cursul anului plafonul de 2.250.000 lei este  obligată  să depună la or-
ganele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a
depăşit plafonul, o notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată.  

Sistemul TVA la încasare poate fi aplicat începând cu data de 1 ianuarie 2013 de către persoana
impozabilă a cărei cifră de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 in-
clusiv este sub plafonul de 2.250.000 lei. Pentru aplicarea acestui sistem, persoana impozabilă res-
pectivă trebuie să depună la organul fiscal competent, până la data de 25 octombrie 2012 inclusiv,
o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada de referinţă este sub plafo-
nul menţionat. 

Prin art. 155 ,,Facturarea”,  la alin. (3), factura electronică este definită  drept documentul care
conţine toate informaţiile impuse de lege, dar care a fost emisă şi primită în format electronic.

Prin alin. (4) din cadrul aceluiaşi articol se impun următoarele reguli de facturare:

n factura se emite conform art. 155 numai dacă locul livrării şi locul prestării se consideră a
fi în România, conform prevederilor art. 132 şi 133;

n factura se emite conform normelor aplicabile în statele membre în situaţia în care locul
livrării şi locul prestării nu se consideră a fi în România, conform prevederilor art. 132 şi 133,
fiind considerat în statele membre.

Modificări intervin şi în ceea ce priveşte cursul de schimb valutar reglementat prin art. 1391

alin. (2) care se referă la stabilirea bazei de impozitare a unei operaţiuni, alta decât importul de bu-
nuri, care se exprimă în valută. În acest caz, cursul de schimb valabil la data la care intervine exi-
gibilitatea taxei pentru operaţiunea în cauză poate fi: 

– ultimul curs de schimb comunicat de B.N.R.  sau 

– ultimul curs de schimb publicat de Banca Centrală Europeană, sau 

– cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările. 
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În cazul operaţiunilor suspuse sistemului TVA la încasare este aplicabil cursul valutar în vi-
goare la data la care ar fi intervenit exigibilitatea taxei pentru operaţiunea în cauză dacă nu ar fi fost
supusă sistemului TVA la încasare. De asemenea, s-a inserat şi reglementarea prin care conversia
între monede, altele decât moneda euro, se realizează prin intermediul cursului de schimb al mo-
nedei euro pentru fiecare dintre monede.

Referitor la plata TVA în vamă pentru importurile efectute s-au prevăzut următoarele modi-
ficări: 

8 persoanele impozabile care obţin certificat de amânare la plata TVA în vamă beneficiază de
această facilitate până la data de 31 decembrie 2016, inclusiv;

8 începând cu data de 1 ianuarie 2017, nu se face plata efectivă a TVA  la organele vamale de
către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153.

Dacă acest proiect supus dezbaterii publice va fi acceptat, toate aceste modificări efectuate în
conformitate cu legislaţia comunitară şi a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene vor
fi preluate şi în normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  caz în
care ne putem aştepta la noi surprize fiscale legate de aplicarea modificărilor Codului fiscal. 
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