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Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2)  şi art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
protected
I.Date de identificare a persoanei impozabile
Domiciliul fiscal
III.Opțiunea privind aplicarea :
- prevederilor art.275 alin. (2) din Codul fiscal (vânzări intracomunitare de bunuri la distanță) 
- prevederilor art.278 alin. (5) lit.h) din Codul fiscal (prestări de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, servicii furnizate pe cale electronică) 
         În temeiul prevederilor art.2781 alin.(3) din Codul fiscal optez ca locul livrării sau prestării să fie stabilit in conformitate  cu prevederile art.275 alin.(2) și art.278 alin.(5) lit. h), deși îndeplinesc condițiile prevăzute la art.2781 alin.(1)
         Opțiunea se aplică pentru cel puțin doi ani calendaristici.
         În aceste condiții, locul livrării pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță este considerat a fi locul în care se află bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client, iar locul prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică catre persoane neimpozabile din alte state membre UE se consideră a fi locul unde beneficiarul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită.
IV. Încetarea opțiunii privind aplicarea prevederilor art.275 alin. (2) și art.278 alin. (5) lit.h) din Codul fiscal 
prevederile art.275 alin.(2) și/ sau  art.278 alin.(5) lit. h) din Codul fiscal pentru cel puțin 2 ani calendaristici, optez pentru încetarea aplicării:
- prevederilor art.275 alin. (2) din Codul fiscal (vânzări intracomunitare de bunuri la distanță) 
- prevederilor art.278 alin. (5) lit.h) din Codul fiscal (prestări de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, servicii furnizate pe cale electronică) 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	În aceste condiții, locul livrării pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și/sau al prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile din alte state membre UE se consideră a fi în România.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. 
Se completează de personalul organului fiscal
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