Agenția Națională de Administrare Fiscală
Unitatea de Management al Informației
Completare informații de interes referitoare la implementarea
sistemului național privind factura electronică RO e-Factura

(O.U.G. 130/2021 si O.U.G. 131/2021)
Având în vedere obligativitatea de raportare a facturiilor electronice în contextul
O.U.G. 131/2021, pentru selecția corecta a codului privind categoria de TVA (BT-95,
BT-102, BT-118, BT-151 ), în condiția în care TVA este supusă regimului special al
marjei pentru agenții de turism, urmatoarele recomandări sunt aplicabile:
- codul categoriei de TVA (BT-95, BT-102, BT-118, BT-151 ) = E
și
- codul motivului scutirii de TVA (BT-121) = VATEX-EU-309 (Exempt based on
article 309 of Council Directive 2006/112/EC Travel agents performed outside of EU.)
Se va avea în vedere si regula (BR-RO-060) publicată la nivelul Specificațiilor tehnice
și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice — RO_CIUS, ce prevede
completarea câmpului BT-22 cu un text relevant
BR-E-10
O detaliere a TVA (BG-23) cu codul categoriei de TVA (BT-118) "Scutit de TVA" trebuie
să aibă un cod al motivului scutirii de TVA (BT-121) sau un text cu motivul scutirii de
TVA (BT-120).

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Page 1/2

Pentru livrarea efectuată de persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA,
urmatoarea recomandare de completare este necesara:
- codul categoriei de TVA (BT-95, BT-102, BT-118, BT-151 ) = O
și
- codul motivului scutirii de TVA (BT-121) = VATEX-EU-O (Not subject to VAT )
BR-O-10
Codul motivului scutirii se utilizeaza doar impreuna cu codul
categoriei de TVA = O
Se poate avea în vedere si regula (BR-RO-060) publicată la nivelul Specificațiilor
tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice — RO_CIUS,
ce prevede posibilitatea completării câmpului BT-22 cu un text relevant, pentru
situatia prevazută poate contine inclusiv o trimitere la aplicabilitatea ART. 310 Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
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