
Anexa nr. 3  
 

 
P R O C E D U R A  D E  G E S T I O N A R E  

a formularului (085) ”Op țiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor  
art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal” 

 
 
     1. Formularul (085) se depune la organul fiscal central competent de persoanele impozabile 
stabilite sau care își au domiciliul stabil sau reședința în România care prestează servicii de 
telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică către 
persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală nu depășește în anul calendaristic 
curent și nu a depășit nici în cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro (46.337 lei) și care optează 
pentru aplicarea prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal sau care, după cel puțin doi ani 
calendaristici, optează pentru încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal. 
 2. Formularul se înregistrează la Registratura organului fiscal central competent și se transmite 
compartimentului cu atribuții în domeniul prelucrării declarațiilor fiscale, denumit în continuare 
compartiment de specialitate. 
 3. Compartimentul de specialitate verifică pentru fiecare formular (085) corectitudinea codului de 
înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile prin corelarea datelor de identificare înscrise în 
formular cu cele existente în registrul contribuabililor. 
 4. În cadrul registrului contribuabililor se organizează, cu ajutorul sistemului informatic,  Evidența 
persoanelor impozabile care au optat pentru aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) 
lit. h) din Codul fiscal. 
 5. Evidența persoanelor impozabile care au optat pentru aplicarea/încetarea aplicării 
prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente: 
 a) denumire persoană impozabilă; 
 b) cod de înregistrare în scopuri de TVA; 
 c) data înregistrării la organul fiscal competent a formularului prin care persoana impozabilă 
optează pentru aplicarea  prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal; 
 d) data depunerii la organul fiscal competent a formularului prin care persoana impozabilă optează 
pentru încetarea aplicării  prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal. 
 6. Compartimentul de specialitate prelucrează formularele (085) corect completate și înscrie 
informațiile din acestea în evidența organizată conform punctului 4. 
 7. După prelucrare, formularul se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA. 
 8. După primirea formularului (085), având bifată secțiunea a IV-a, prin care persoanele 
impozabile optează pentru încetarea aplicării prevederilor art.  278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, 
compartimentul de specialitate verifică în evidență dacă perioada cuprinsă între data depunerii acestui 
formular și data depunerii opțiunii de aplicare  a acestor prevederi este mai mare de 2 ani calendaristici. 

9. Persoanele impozabile care depun formularul (085) având bifată secțiunea a IV-a într-o perioadă 
mai scurtă de 2 ani calendaristici de la data înregistrării opțiunii de aplicare a acestor prevederi, sunt 
notificate de compartimentul de specialitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea formularului, 
cu privire la faptul că nu au dreptul, potrivit dispozițiilor art. 278 alin. (8) din Codul fiscal să renunțe la 
aplicarea prevederilor alin. (5) lit. h) din același articol.  

 
 
 


