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ART. 267

Aplicare teritorială

ART. I

.........................
(2) Următoarele teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al
Uniunii Europene se exclud din teritoriul Uniunii Europene din
punctul de vedere al taxei:
a) Republica Federală Germania:
1. Insula Heligoland;
2. teritoriul Busingen;
b) Regatul Spaniei:
1. Ceuta;
2. Melilla;
c) Republica Italiană:
1. Livigno;
2. Campione d'Italia;
3. apele italiene ale Lacului Lugano.
(3) Următoarele teritorii care fac parte din teritoriul vamal al
Uniunii Europene se exclud din teritoriul Uniunii Europene din
punctul de vedere al taxei:
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7. La articolul 267, alineatele (2) şi (3) se modifică:
"(2) Următoarele teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Uniunii
Europene se exclud din teritoriul Uniunii Europene din punctul de vedere al
taxei:
a) Republica Federală Germania:
1. Insula Heligoland;
2. teritoriul Busingen;
b) Regatul Spaniei:
1. Ceuta;
2. Melilla;
c) Republica Italiană:
Livigno.

(3) Următoarele teritorii care fac parte din teritoriul vamal al Uniunii
Europene se exclud din teritoriul Uniunii Europene din punctul de vedere al
taxei:

a) Insulele Canare;
a) Insulele Canare;
b) teritoriile franceze menţionate la art. 349 şi art. 355 alin. (1) din
b) teritoriile franceze menţionate la art. 349 şi art. 355 alin. (1) din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
c) Muntele Athos;
c) Muntele Athos;
d) Insulele Aland;
d) Insulele Aland;
e) Insulele anglo-normande.
e) Insulele anglo-normande;
f) Campione d'Italia;
g) apele italiene ale lacului Lugano."
8. După articolul 270 se introduce un nou articol, articolul 270^1:
"ART. 270^1
Stocuri la dispoziţia clientului
(1) Transferul de către o persoană impozabilă de bunuri care fac parte
din activele activităţii sale economice către un alt stat membru în cadrul
regimului de stocuri la dispoziţia clientului nu este tratat ca o livrare de
bunuri efectuată cu titlu oneros.
(2) În sensul prezentului articol, se consideră că regimul de stocuri la
dispoziţia clientului există atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) bunurile sunt expediate sau transportate de o persoană impozabilă
sau de o parte terţă în numele său către un alt stat membru, în vederea
livrării bunurilor respective în acel stat membru, într-un stadiu ulterior şi
după sosire, către altă persoană impozabilă care are dreptul să intre în
posesia respectivelor bunuri în conformitate cu un acord existent între
ambele persoane impozabile;
b) persoana impozabilă care expediază sau transportă bunurile nu şi-a
stabilit activitatea economică şi nici nu are un sediu fix în statul membru
către care sunt expediate sau transportate bunurile;
c) persoana impozabilă căreia îi sunt destinate a fi livrate bunurile este
identificată în scopuri de TVA în statul membru către care sunt expediate
sau transportate bunurile şi atât identitatea sa, cât şi codul de înregistrare
în scopuri de TVA care i-a fost atribuit de statul membru respectiv sunt
cunoscute de persoana impozabilă menţionată la lit. b) în momentul în
care începe expedierea sau transportul bunurilor. În situaţia în care
bunurile sunt expediate din alt stat membru în România, codul de
înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile căreia îi sunt
destinate bunurile este reprezentat de codul de înregistrare în scopuri de
TVA atribuit conform art. 316 sau 317;
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d) persoana impozabilă care expediază sau transportă bunurile
înregistrează transferul bunurilor în registrul prevăzut la art. 321 alin. (6), în
cazul în care bunurile sunt expediate sau transportate din România în alt
stat membru sau în cazul în care bunurile sunt expediate sau transportate
din alt stat membru în România, în registrul corespunzător prevăzut în
legislaţia acelui stat membru şi include identitatea persoanei impozabile
care achiziţionează bunurile, precum şi codul de înregistrare în scopuri de
TVA atribuit acesteia de statul membru către care sunt expediate sau
transportate bunurile în declaraţia recapitulativă prevăzută la art. 325 sau
la corespondentul acestui articol din legislaţia statului membru din care
sunt expediate sau transportate bunurile.
(3) În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile stabilite la alin. (2) şi
transferul dreptului de a dispune de bunuri ca proprietar către persoana
impozabilă menţionată la alin. (2) lit. c) are loc în termenul menţionat la
alin. (4), în momentul transferului se consideră:
a) că a fost realizată o livrare de bunuri în conformitate cu art. 294 alin.
(2) lit. a) de către persoana impozabilă care a expediat sau a transportat
bunurile, fie ea însăşi, fie prin intermediul unei terţe părţi, în situaţia în care
România este statul membru din care au fost expediate sau transportate
bunurile, şi o achiziţie intracomunitară în statul membru de destinaţie;
b) că a fost realizată o achiziţie intracomunitară de bunuri în România de
către persoana impozabilă căreia îi sunt livrate bunurile respective,
conform art. 273 alin. (1), în situaţia în care România este statul membru
către care au fost expediate sau transportate bunurile, şi o livrare
intracomunitară în statul membru din care au fost expediate sau
transportate bunurile.
(4) În cazul în care, în termen de 12 luni de la sosirea bunurilor în statul
membru către care au fost expediate sau transportate, bunurile nu au fost
livrate persoanei impozabile căreia i-au fost destinate menţionate la alin.
(2) lit. c) şi la alin. (6) şi nu a survenit niciuna dintre circumstanţele
prevăzute la alin. (7), se consideră că:
a) are loc un transfer în înţelesul art. 270 alin. (10) şi (11), în ziua
următoare expirării perioadei de 12 luni, în situaţia în care România este
statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile, şi o
achiziţie intracomunitară în statul membru de destinaţie;
b) are loc o achiziţie intracomunitară în înţelesul art. 273 alin. (2) lit. a),
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în ziua următoare expirării perioadei de 12 luni, în situaţia în care România
este statul membru către care au fost expediate sau transportate bunurile,
şi un transfer în statul membru din care au fost expediate sau transportate
bunurile.
(5) Nu se consideră că are loc un transfer în înţelesul art. 270 alin. (10)
şi (11) în cazul în care se îndeplinesc următoarele condiţii:
a) dreptul de a dispune de bunuri nu a fost transferat, iar bunurile
respective sunt returnate în statul membru din care au fost expediate sau
transportate, în termenul menţionat la alin. (4); şi
b) persoana impozabilă care a expediat sau transportat bunurile
înregistrează returul acestora în registrul prevăzut la art. 321 alin. (6).
(6) În cazul în care în termenul menţionat la alin. (4), persoana
impozabilă menţionată la alin. (2) lit. c) este înlocuită cu o altă persoană
impozabilă, nu se consideră că are loc un transfer în înţelesul art. 270 alin.
(10) şi (11) în momentul înlocuirii, cu următoarele condiţii:
a) sunt îndeplinite toate celelalte condiţii aplicabile de la alin. (2); şi
b) înlocuirea se înregistrează de către persoana impozabilă prevăzută la
alin. (2) lit. b) în registrul prevăzut la art. 321 alin. (6).
(7) În cazul în care în termenul prevăzut la alin. (4) nu mai este
îndeplinită oricare dintre condiţiile stabilite la alin. (2) şi (6), în conformitate
cu art. 270 alin. (10) şi (11) se consideră a avea loc un transfer de bunuri
în momentul în care condiţia respectivă nu mai este îndeplinită.
(8) În cazul în care bunurile sunt livrate unei alte persoane decât
persoana impozabilă menţionată la alin. (2) lit. c) sau la alin. (6), condiţiile
stabilite la alin. (2) şi (6) se consideră că încetează să mai fie îndeplinite
imediat înainte de o astfel de livrare.
(9) În cazul în care bunurile sunt expediate sau transportate în altă ţară
decât statul membru din care au fost transferate iniţial, condiţiile stabilite la
alin. (2) şi (6) se consideră că încetează să mai fie îndeplinite imediat
înainte de începerea unei astfel de expedieri sau a unui astfel de transport
în altă ţară.
(10) În caz de distrugere, pierdere sau furt al bunurilor, condiţiile stabilite la
alin. (2) şi (6) se consideră că încetează să mai fie îndeplinite la data la
care bunurile au fost efectiv pierdute, furate sau distruse sau, dacă este
imposibil să se determine respectiva dată, de la data în care s-a constatat
lipsa sau distrugerea bunurilor."
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ART. 275
Locul livrării de bunuri

9. La articolul 275, după alineatul (8) se introduc trei noi alineate,
alineatele (9) - (11):
"(9) În cazul în care aceleaşi bunuri sunt livrate succesiv şi sunt
expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru direct
de la primul furnizor la ultimul client din lanţ, expedierea sau transportul
este atribuit numai livrării efectuate către operatorul intermediar.
(10) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (9), expedierea sau transportul
este atribuit numai livrării de bunuri efectuate de către operatorul
intermediar în cazul în care operatorul intermediar a comunicat furnizorului
său codul său de înregistrare în scopuri de TVA care i-a fost eliberat de
către statul membru din care sunt expediate sau transportate bunurile.
(11) În sensul prezentului articol, «operator intermediar» înseamnă un
furnizor din lanţ, altul decât primul furnizor din lanţ, care expediază sau
transportă bunurile, fie el însuşi, fie prin intermediul unei părţi terţe care
acţionează în numele său."

ART. 294
Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare, pentru
livrări intracomunitare şi pentru transportul internaţional şi
intracomunitar
.........................................
(2) Sunt, de asemenea, scutite de taxă următoarele:
a) livrările intracomunitare de bunuri către o persoană care îi
comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de
TVA, atribuit de autorităţile fiscale din alt stat membru, cu excepţia:

10. La articolul 294 alin. (2) litera a) se modifică:

"a) livrările intracomunitare de bunuri către o persoană impozabilă sau
către o persoană juridică neimpozabilă care acţionează ca atare în alt stat
membru decât cel în care începe expedierea sau transportul bunurilor,
care îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de
TVA, atribuit de autorităţile fiscale din alt stat membru, cu excepţia:
1. livrărilor intracomunitare efectuate de o întreprindere mică,
1. livrărilor intracomunitare efectuate de o întreprindere mică, altele
altele decât livrările intracomunitare de mijloace de transport noi;
decât livrările intracomunitare de mijloace de transport noi;
2. livrărilor intracomunitare care au fost supuse regimului special 2. livrărilor intracomunitare care au fost supuse regimului special pentru
pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi,
conform prevederilor art. 312;".
antichităţi, conform prevederilor art. 312;
11. La articolul 294, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (2^1):
"(2^1) Scutirea prevăzută la alin. (2) lit. a) nu se aplică în cazul în care
furnizorul nu a respectat obligaţia prevăzută la art. 325 alin. (1) de a
depune o declaraţie recapitulativă sau declaraţia recapitulativă depusă de
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acesta nu conţine informaţiile corecte referitoare la această livrare, astfel
cum se solicită în temeiul art. 325 alin. (3), cu excepţia cazului în care
furnizorul poate justifica în mod corespunzător deficienţa într-un mod
considerat satisfăcător de autorităţile fiscale competente."
ART. 321 Evidenţa operaţiunilor

12. La articolul 321, după alineatul (5) se introduc noi două alineate,
alineatele (6) şi (7):
"(6) Fiecare persoană impozabilă care transferă bunuri în cadrul
regimului de stocuri la dispoziţia clientului prevăzut la art. 270^1 păstrează
un registru care permite autorităţilor fiscale să verifice aplicarea corectă a
articolului respectiv. Acest registru conţine informaţiile prevăzute la art. 54a
alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
(7) Fiecare persoană impozabilă căreia îi sunt livrate bunurile în cadrul
regimului de stocuri la dispoziţia clientului prevăzut la art. 270^1 ţine un
registru al bunurilor respective. Acest registru conţine informaţiile
prevăzute la art. 54a alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 282/2011, cu modificările şi completările ulterioare."

ART. 324
Decontul special de taxă şi alte declaraţii
......................................................
(4) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform
art. 316, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art.
310 alin. (2), realizată la finele unui an calendaristic este inferioară
sumei de 220.000 lei, trebuie să comunice printr-o notificare scrisă
organelor fiscale de care aparţin, până la data de 25 februarie
inclusiv a anului următor, următoarele informaţii:
a) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către
persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316, precum şi
suma taxei aferente;
b) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către
persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art.
316, precum şi suma taxei aferente.
(5) Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA,
conform art. 316, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută

13. La articolul 324, alineatele (4) şi (5) se modifică:
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"(4) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.
316, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 310 alin. (2),
realizată la finele unui an calendaristic este inferioară sumei de 300.000
lei, trebuie să comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale de care
aparţin, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, următoarele
informaţii:
a) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către
persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316, precum şi suma
taxei aferente;
b) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către
persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316,
precum şi suma taxei aferente.
(5) Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, conform art.
316, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 310 alin. (2),

la art. 310 alin. (2), dar excluzând veniturile obţinute din vânzarea de
bilete de transport internaţional rutier de persoane, realizată la finele
unui an calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 lei, trebuie să
comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale competente,
până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, următoarele
informaţii:
a) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către
persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316;
b) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către
persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art.
316;
c) suma totală şi taxa aferentă achiziţiilor de la persoane
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316;
d) suma totală a achiziţiilor de la persoane care nu sunt
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316.
ART. 325

dar excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport
internaţional rutier de persoane, realizată la finele unui an calendaristic
este inferioară sumei de 300.000 lei, trebuie să comunice printr-o notificare
scrisă organelor fiscale competente, până la data de 25 februarie inclusiv a
anului următor, următoarele informaţii:
a) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către
persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316;
b) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către
persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316;
c) suma totală şi taxa aferentă achiziţiilor de la persoane înregistrate în
scopuri de TVA, conform art. 316;
d) suma totală a achiziţiilor de la persoane care nu sunt înregistrate în
scopuri de TVA, conform art. 316."

Declaraţia recapitulativă

14. La articolul 325, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
......................
"(1^1) Fiecare persoană impozabilă înscrie în declaraţia recapitulativă
informaţii cu privire la codul de înregistrare în scopuri de TVA al
persoanelor impozabile cărora le sunt destinate bunurile expediate sau
transportate în cadrul regimului de stocuri la dispoziţia clientului, conform
condiţiilor stabilite la art. 270^1, şi cu privire la orice modificare a
informaţiilor furnizate."
15. La articolul 325, alineatul (2) se modifică:
"(2) Declaraţia recapitulativă se întocmeşte conform modelului stabilit
(2) Declaraţia recapitulativă se întocmeşte conform modelului stabilit
prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., pentru fiecare lună calendaristică prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., pentru fiecare lună calendaristică în
care ia naştere exigibilitatea taxei pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1),
în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru astfel de operaţiuni.
respectiv pentru fiecare lună calendaristică în care sunt expediate sau
transportate bunuri în cadrul regimului de stocuri la dispoziţia clientului."
ART. 337 Teritorii terţe
(2) Sunt considerate teritorii terţe şi teritoriile care intră sub
incidenţa art. 355 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene, precum şi următoarele teritorii care nu fac parte din
teritoriul vamal al Uniunii Europene:
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16. La articolul 337 alineatul (2), literele f) şi g) se abrogă.

a) insula Helgoland;
b) teritoriul Busingen;
c) Ceuta;
d) Melilla;
e) Livigno;

f) Campione d'Italia;
g) apele italiene ale lacului Lugano.
ART. 324 Decontul special de taxă şi alte declaraţii
(4) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform
art. 316, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art.
310 alin. (2), realizată la finele unui an calendaristic este inferioară
sumei de 220.000 lei, trebuie să comunice printr-o notificare scrisă
organelor fiscale de care aparţin, până la data de 25 februarie
inclusiv a anului următor, următoarele informaţii:
a) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către
persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316, precum şi
suma taxei aferente;
b) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către
persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art.
316, precum şi suma taxei aferente.
(5) Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA,
conform art. 316, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută
la art. 310 alin. (2), dar excluzând veniturile obţinute din vânzarea de
bilete de transport internaţional rutier de persoane, realizată la finele
unui an calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 lei, trebuie să
comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale competente,
până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, următoarele
informaţii:
a) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către
persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316;
b) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către
persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art.
316;
c) suma totală şi taxa aferentă achiziţiilor de la persoane
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316;
d) suma totală a achiziţiilor de la persoane care nu sunt
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316.
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ART. II
Aplicarea prevederilor art. 324 alin. (4) - (6) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă
până la data de 31 decembrie 2022.

NOTĂ:
art. 324 alin. (4) – (6) vizează formularele: 392A, 392B şi 393

(6) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform
art. 316, care prestează servicii de transport internaţional, trebuie să
comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale competente,
până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, suma totală a
veniturilor obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier
internaţional de persoane cu locul de plecare din România.
ART. VI
Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I din
prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Dispoziţiile art. I din prezenta ordonanţă transpun prevederile referitoare la tratamentul neuniform al elementelor hibride din Directiva
2016/1.164/UE a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă
asupra funcţionării pieţei interne, Directiva 2017/952/UE a Consiliului din 29 mai 2017 de modificare a Directivei (UE) 2016/1.164 în ceea ce
priveşte tratamentul neuniform al elementelor hibride care implică ţări terţe, Directiva (UE) 2018/1.910 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de
modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte armonizarea şi simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată
pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre şi Directiva (UE) 2019/475 a Consiliului din 18 februarie 2019 de modificare a
directivelor 2006/112/CE şi 2008/118/CE în ceea ce priveşte includerea comunei italiene Campione d'Italia şi a apelor italiene ale lacului Lugano
în teritoriul vamal al Uniunii şi în domeniul de aplicare teritorială al Directivei 2008/118/CE.
*Ordonanţa Guvernului 6/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor
măsuri fiscal-bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial 72 din 31 ianuarie 2020

Material elaborat de Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili din cadrul D.G.R.F.P. Braşov în data de 03.02.2020
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