Legea 208/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2012 pentru
modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal,
publicată în Monitorul Oficial nr. 772 din 15 noiembrie 2012
Articol unic ‐ Se aprobă Ordonanța Guvernului 15 din 23 august 2012 pentru
modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, adoptată în temeiul art. 1
pct. I.4 din Legea 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe şi publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 621 din 29 august 2012, cu următoarele
modificări:
1. La articolul I punctul 14, litera a) a alineatului (3) al articolului 134^2 se modifică
şi va avea următorul cuprins:
"a) în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153,
care au sediul activității economice în România conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), a căror
cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei.
Persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cărei
cifra de afaceri pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 2.250.000 lei, aplica
sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de‐a doua perioade fiscale din anul
următor celui în care nu a depăşit plafonul. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de
2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de
servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, precum şi a operațiunilor rezultate din
activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate,
conform art. 132 şi 133, realizate în cursul unui an calendaristic;"
2. La articolul I punctul 14, litera d) a alineatului (6) al articolului 134^2 se modifică
şi va avea următorul cuprins:
"d) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror contravaloare este
încasată, parțial sau total, cu numerar de către persoana impozabilă eligibilă pentru
aplicarea sistemului TVA la încasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice
înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber‐profesionişti şi asocieri fără
personalitate juridică. În cazul în care, ulterior emiterii facturii, se încasează în numerar o
parte sau contravaloarea integrală a acesteia, pentru taxa aferentă acestor sume nu se
aplica regulile de exigibilitate prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) lit. a);"
3. La articolul I punctul 31, alineatele (11) şi (12) ale articolului 156^3 se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
"(11) Persoana impozabila prevăzuta la art. 134^2 alin. (3) lit. a), care trebuie să
aplice sistemul TVA la încasare potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3)‐(8), are obligația să
depună la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din
care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, determinată potrivit
prevederilor art. 134^2 alin. (3), nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. Nu are obligația să
depună notificarea prevăzută la prima teză persoana impozabilă care a aplicat sistemul TVA
la încasare în anul calendaristic precedent şi care este obligată să continue aplicarea
sistemului TVA la încasare ca urmare a faptului că cifra sa de afaceri nu a depăşit în anul
calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei. În situația în care persoana impozabilă
prevăzută la art. 134^2 alin. (3) lit. a), care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare, nu
depune notificarea prevăzută la prima teză, aceasta va fi înregistrată din oficiu de organele
fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare,
prevăzut la alin. (13). În perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea
obligația aplicării sistemului TVA la încasare şi data înregistrării din oficiu de către organele

fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare,
dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate de persoana impozabilă este
amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i‐au fost
livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său, în conformitate cu prevederile
art. 145 alin. (1^2), iar pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoana
impozabilă în perioada respectivă se aplică regulile privind exigibilitatea taxei, prevăzute la
art. 134^2 alin. (3)‐(8).
(12) Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşeşte în
cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligația să depună la
organele 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,
determinată potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3), în vederea schimbării sistemului
aplicat potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (4). În situația în care persoana impozabilă care
depăşeşte plafonul nu depune notificarea prevăzută la prima teza, aceasta va fi radiată din
oficiu de organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică
sistemul TVA la încasare, prevăzut la alin. (13), începând cu data înscrisă în decizia de radiere
din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Pentru livrările de
bunuri/prestările de servicii efectuate de persoana impozabilă în perioada cuprinsă între
data la care persoana impozabilă avea obligația de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare
şi data radierii din oficiu de către organele fiscale competente din Registrul persoanelor
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, se aplică regulile generale privind
exigibilitatea taxei, prevăzute la art. 134^2 alin. (1) şi (2), iar dreptul de deducere a TVA
aferente achizițiilor efectuate de persoana impozabilă în perioada respectivă se exercită în
conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1)."
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor
art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

