
1 
 

                     
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de ordin pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul 

preşedintelui Agen ţiei Na ţionale de Administrare Fiscal ă nr. 3737/2016 pentru 
aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utiliz ării 
unuia dintre regimurile speciale pentru servicii el ectronice, de telecomunica ţii, de 

radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea 
adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situa ţia în 

care România este stat membru de înregistrare "  
 
  
 Procedura de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării  
regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau 
televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit 
prevederilor art. 314 și art. 315 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare (regimul MOSS), în situaţia în care România 
este stat membru de înregistrare a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3737/2016. 
 
 Modificările aduse Codului fiscal prin Legea  nr. 60/2019 vizează și prevederile 
referitoare la Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de 
radiodifuziune sau de televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în 
Uniunea Europeană.  
 
 Prin aceste modificări se instituie posibilitatea ca persoanele impozabile care 
nu sunt stabilite în Uniunea Europeană, dar care sunt înregistrate în scopuri de TVA 
în Uniunea Europeană pentru alte operațiuni, să poată aplica regimul special pentru 
serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau de televiziune. 
 
 De asemenea, modificările aduse Codului fiscal vizează și locul prestării 
serviciilor electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune a căror 
valoare totală nu depășește 10.000 euro în anul curent și nici în anul precedent. Din 
cuprinsul acestor modificări rezultă că persoanele impozabile care utilizează regimul 
MOSS și care prestează servicii sub acest plafon pot continua aplicarea regimului 
special doar dacă optează ca locul prestării să fie la beneficiar. În situația în care 
aceste persoane impozabile nu își exercită opțiunea (prin depunerea formularului 
085 ”Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”) acestea nu sunt eligibile pentru 
continuarea utilizării regimului special, iar organul fiscal aplică procedura de 
excludere din oficiu din regim. 

Totodată, pentru clarificarea unor aspecte tehnice legate de implementarea  
regimului special UE de către Centrul Național pentru Informații Financiare, a fost 
necesară inserarea în registrul contribuabililor a unei mențiuni privind calitatea de 
persoană impozabilă care aplică regimul UE. 

 
 Având în vedere cele de mai sus, este necesară modificarea anexei la Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3737/2016. 
 
   


