Referat de aprobare al proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularului (097) “Notificare privind aplicarea/încetarea
aplicării sistemului TVA la încasare”
Prin Ordonanţa Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 621 din 29
august 2012, a fost reglementat sistemul TVA la încasare, obligatoriu, prin care
exigibilitatea taxei se amână până la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a
livrării de bunuri sau a prestării de servicii, în condiţiile prevăzute de lege, dar nu mai
târziu de cea de-a 90-a zi calendaristică, de la data emiterii facturii.
Pentru punerea în aplicare a acestor dispoziţii a fost necesară elaborarea
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1529/2012 pentru
aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) “Notificare privind
aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”.
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea unor
măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al
României nr.809 din 19 decembrie 2013, au fost modificate dispoziţiile Codului fiscal
privind sistemul TVA la încasare.
Potrivit noilor reglementări, sistemul TVA la încasare devine, începând cu data de
1 ianuarie 2014 opţional, iar exigibilitatea taxei se amână până la data încasării
contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri sau a prestării de servicii, în
condiţiile prevăzute de lege, în cazul persoanelor impozabile care optează pentru
aplicarea acestui sistem.
De asemenea, au fost reglementate condiţiile trecerii de la aplicarea obligatorie la
aplicarea opţională a sistemului TVA la încasare, pentru persoanele impozabile care la
data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare.
Având în vedere aceste modificări legislative, este necesară modificarea
formularului de notificare prin care persoanele impozabile înştiinţează organul fiscal cu
privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui
sistem, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a caracteristicilor de tipărire.

