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MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL DE OUG 13/2021
TITLUL VII TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Art. I
Pct.:
11.

Forma Codului fiscal în vigoare ÎNAINTE de modificările
aduse de OUG 13/2021*

Forma Codului fiscal în vigoare DUPĂ modificările
aduse de OUG 13/2021*

Data intrării
în vigoare

Art. 282 “Exigibilitatea pentru livrări de bunuri și Art. 282 “Exigibilitatea pentru livrări de bunuri și
prestări de servicii”
prestări de servicii”
01.03.2021
La articolul 282 alin. (3), litera b) se modifică:
...
...
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și alin. (2) lit. a), (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și alin. (2) lit.
exigibilitatea taxei intervine la data încasării contravalorii a), exigibilitatea taxei intervine la data încasării
integrale sau parțiale a livrării de bunuri ori a prestării de contravalorii integrale sau parțiale a livrării de bunuri ori a
servicii, în cazul persoanelor impozabile care optează în prestării de servicii, în cazul persoanelor impozabile care
acest sens, denumite în continuare persoane care aplică optează în acest sens, denumite în continuare persoane
sistemul TVA la încasare. Sunt eligibile pentru aplicarea care aplică sistemul TVA la încasare. Sunt eligibile pentru
sistemului TVA la încasare:
aplicarea sistemului TVA la încasare:
...
...
b) persoanele impozabile, care au sediul activităţii b) persoanele impozabile, care au sediul activităţii
economice în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), care economice în România conform art. 266 alin. (2) lit. a),
se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 în care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316
cursul anului şi care optează pentru aplicarea sistemului în cursul anului şi care optează pentru aplicarea
TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de sistemului TVA la încasare fie începând cu data
TVA.
înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului
înregistrării în scopuri de TVA. Persoana impozabilă care
optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare
începând cu data înregistrării în scopuri de TVA aplică
sistemul TVA la încasare începând cu această dată.
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Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea
sistemului TVA la încasare ulterior, în cursul anului
înregistrării în scopuri de TVA, aplică sistemul TVA la
încasare începând cu prima zi a perioadei fiscale
următoare celei în care şi-a exercitat opţiunea, cu condiţia
ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul
prevăzut la lit. a).

12.

Art. 282 “Exigibilitatea pentru livrări de bunuri și
Art. 282 “Exigibilitatea pentru livrări de bunuri și
prestări de servicii”
prestări de servicii”
…
La articolul 282 alineatul (4), literele c) şi d) se modifică:
...
(4) Nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la (4) Nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la
încasare:
încasare:
c) persoanele impozabile care în anul precedent au depășit c) persoanele impozabile care în anul precedent au
plafonul de 2.250.000 lei prevăzut la alin. (3) lit. a);
depăşit plafonul de 4.500.000 lei prevăzut la alin. (3) lit.
a);
01.03.2021
d) persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de
TVA conform art. 316 în cursul anului și care au depășit
plafonul de 2.250.000 lei prevăzut la alin. (3) lit. a) în anul
precedent sau în anul calendaristic în curs, calculat în
funcție de operațiunile realizate în perioada în care
respectiva persoană a avut un cod valabil de TVA conform
art. 316.

13.

d) persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri
de TVA conform art. 316 în cursul anului şi care au
depăşit plafonul de 4.500.000 lei prevăzut la alin. (3) lit. a)
în anul precedent sau în anul calendaristic în curs,
calculat în funcţie de operaţiunile realizate în perioada în
care respectiva persoană a avut un cod valabil de TVA
conform art. 316.

Art. 282 “Exigibilitatea pentru livrări de bunuri și Art. 282 “Exigibilitatea pentru livrări de bunuri și
prestări de servicii”
prestări de servicii”
...
La articolul 282, alineatul (5) se modifică:
...
(5) Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea (5) Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea
sistemului TVA la încasare este obligată să aplice sistemul sistemului TVA la încasare este obligată să aplice
respectiv cel puțin până la sfârșitul anului calendaristic în sistemul respectiv cel puţin până la sfârşitul anului
care a optat pentru aplicarea sistemului, cu excepția situației calendaristic în care a optat pentru aplicarea sistemului,
în care în cursul aceluiași an cifra de afaceri depășește cu excepţia situaţiei în care în cursul aceluiaşi an cifra de
plafonul de 2.250.000 lei, caz în care sistemul se aplică
afaceri depăşeşte plafonul de 4.500.000 lei, caz în care
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până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care
plafonul a fost depășit. Dacă în primul an de aplicare a
sistemului TVA la încasare persoana impozabilă nu
depășește plafonul de 2.250.000 lei, poate aplica sistemul
TVA la încasare până la sfârșitul perioadei fiscale următoare
celei în care plafonul de 2.250.000 lei, calculat pentru
fiecare an calendaristic în parte, a fost depășit pe parcursul
unui an calendaristic. Orice persoană impozabilă care a
optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare și care nu
depășește în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei poate
renunța la aplicarea sistemului respectiv oricând în cursul
anului, prin depunerea unei notificări la organul fiscal
competent între data de 1 și 25 ale lunii, cu excepția
primului an în care a optat pentru aplicarea sistemului.
Radierea persoanei respective din Registrul persoanelor
care aplică sistemul TVA la încasare se operează de
organele fiscale competente începând cu prima zi a
perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă
notificarea.
14.

Art. 291 “Cotele”
(3) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare
pentru următoarele livrări de bunuri și prestări de servicii:
...
c) livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a
terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este
construită locuința include și amprenta la sol a locuinței. În
sensul prezentului titlu, prin locuință livrată ca parte a politicii
sociale se înțelege:
…
3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum
120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare,
inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte
suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată,

sistemul se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale
următoare celei în care plafonul a fost depăşit. Dacă în
primul an de aplicare a sistemului TVA la încasare
persoana impozabilă nu depăşeşte plafonul de 4.500.000
lei, poate aplica sistemul TVA la încasare până la sfârşitul
perioadei fiscale următoare celei în care plafonul de
4.500.000 lei, calculat pentru fiecare an calendaristic în
parte, a fost depăşit pe parcursul unui an calendaristic.
Orice persoană impozabilă care a optat pentru aplicarea
sistemului TVA la încasare şi care nu depăşeşte în cursul
unui an plafonul de 4.500.000 lei poate renunţa la
aplicarea sistemului respectiv oricând în cursul anului,
prin depunerea unei notificări la organul fiscal competent
între datele de 1 şi 20 ale lunii, cu excepţia primului an în
care a optat pentru aplicarea sistemului. Radierea
persoanei respective din Registrul persoanelor care
aplică sistemul TVA la încasare se realizează de
organele fiscale competente începând cu prima zi a
perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă
notificarea.
Art. 291 „Cotele”
La articolul 291 alineatul (3) litera c), punctul 3 se modifică:
(3) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de
impozitare pentru următoarele livrări de bunuri și prestări
de servicii:
...
c) livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a
terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este
construită locuința include și amprenta la sol a locuinței.
În sensul prezentului titlu, prin locuință livrată ca parte a
politicii sociale se înțelege:
...
3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de
maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror
valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu
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26.02.2021vezi Art. VI din
OUG nr.
13/2021 redat
la finalul
tabelului

15.

achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei
este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor
care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare;

depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe
valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice.
Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea nr.
114/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul
locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca
atare;

Art. 324 „Decontul special de taxă şi alte declaraţii”

Art. 324 „Decontul special de taxă şi alte declaraţii”
La articolul 324, alineatul (12) se modifică:

...
(12) Persoana impozabilă prevăzută la art. 282 alin. (3) lit.
a), care optează să aplice sistemul TVA la încasare potrivit
prevederilor art. 282 alin. (3) - (8), trebuie să depună la
organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie
inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri
din anul calendaristic precedent, determinată potrivit
prevederilor art. 282 alin. (3) lit. a), nu depăşeşte plafonul de
2.250.000 lei şi că optează pentru aplicarea sistemului TVA
la încasare. Se consideră că persoana impozabilă a optat în
mod tacit pentru continuarea aplicării sistemului TVA la
încasare, neavând obligaţia să depună notificarea, dacă în
anul precedent a aplicat sistemul TVA la încasare şi cifra sa
de afaceri nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei. Persoana
impozabilă prevăzută la art. 282 alin. (3) lit. b), care optează
să aplice sistemul TVA la încasare potrivit prevederilor art.
282 alin. (3) - (8), trebuie să depună la organele fiscale
competente o notificare din care să rezulte că optează
pentru aplicarea sistemului TVA la încasare din momentul
înregistrării sale în scopuri de TVA conform art. 316.

...
(12) Persoana impozabilă prevăzută la art. 282 alin. (3)
lit. a), care optează să aplice sistemul TVA la încasare
potrivit prevederilor art. 282 alin. (3) - (8), trebuie să
depună la organele fiscale competente, până la data de
20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din
care va aplica sistemul TVA la încasare, o notificare din
care să rezulte că cifra de afaceri determinată potrivit
prevederilor art. 282 alin. (3) lit. a) nu depăşeşte plafonul
de 4.500.000 lei în anul calendaristic precedent şi în anul
calendaristic în curs, până la data depunerii notificării, şi
că optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.
Se consideră că persoana impozabilă a optat în mod tacit
pentru continuarea aplicării sistemului TVA la încasare,
neavând obligaţia să depună notificarea, dacă în anul
precedent a aplicat sistemul TVA la încasare şi cifra sa
de afaceri nu a depăşit plafonul de 4.500.000 lei.
Persoana impozabilă prevăzută la art. 282 alin. (3) lit. b),
care optează să aplice sistemul TVA la încasare potrivit
prevederilor art. 282 alin. (3) - (8), începând cu data
înregistrării în scopuri de TVA, trebuie să depună la
organele fiscale competente o notificare din care să
rezulte că optează pentru aplicarea sistemului TVA la
încasare din momentul înregistrării sale în scopuri de
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Art. 324 „Decontul special de taxă şi alte declaraţii”
...

16.

(14) Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la
încasare şi care depăşeşte în cursul anului calendaristic
curent plafonul de 2.250.000 lei are obligaţia să depună la
organele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a
lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul, o
notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată,
determinată potrivit prevederilor art. 282 alin. (3), în vederea
schimbării sistemului aplicat potrivit prevederilor art. 282
alin. (5). În situaţia în care persoana impozabilă care
depăşeşte plafonul nu depune notificarea, aceasta va fi
radiată din oficiu de organele fiscale competente, începând
cu data înscrisă în decizia de radiere, din Registrul
persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare
prevăzut la alin. (16). În perioada cuprinsă între data la care
persoana impozabilă avea obligaţia de a nu mai aplica
sistemul TVA la încasare şi data radierii din oficiu de către
organele fiscale competente din Registrul persoanelor
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare:
...

TVA conform art. 316. Persoana impozabilă prevăzută la
art. 282 alin. (3) lit. b) care optează pentru aplicarea
sistemului TVA la încasare ulterior înregistrării în scopuri
de TVA, în cursul anului înregistrării, trebuie să depună la
organele fiscale competente, până la data de 20 inclusiv
a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va
aplica sistemul TVA la încasare, o notificare din care să
rezulte că cifra de afaceri determinată potrivit prevederilor
art. 282 alin. (3) lit. a) nu depăşeşte plafonul de 4.500.000
lei în anul calendaristic în curs, până la data depunerii
notificării, şi că optează pentru aplicarea sistemului TVA
la încasare.
Art. 324 „Decontul special de taxă şi alte declaraţii”
La articolul 324 alineatul (14), partea introductivă se
modifică:
...
(14) Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la
încasare şi care depăşeşte în cursul anului calendaristic
curent plafonul de 4.500.000 lei are obligaţia să depună
la organele fiscale competente, până la data de 20
inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a
depăşit plafonul, o notificare din care să rezulte cifra de
afaceri realizată, determinată potrivit prevederilor art. 282
alin. (3), în vederea schimbării sistemului aplicat potrivit
prevederilor art. 282 alin. (5). În situaţia în care persoana 01.03.2021
impozabilă care depăşeşte plafonul nu depune
notificarea, aceasta va fi radiată din oficiu de organele
fiscale competente, începând cu data înscrisă în decizia
de radiere, din Registrul persoanelor impozabile care
aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la alin. (16). În
perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă
avea obligaţia de a nu mai aplica sistemul TVA la
încasare şi data radierii din oficiu de către organele
fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile
care aplică sistemul TVA la încasare:
...
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17.

...
(16) A.N.A.F. organizează Registrul persoanelor impozabile
care aplică sistemul TVA la încasare conform art. 282 alin.
(3) - (8). Registrul este public şi se afişează pe site-ul
A.N.A.F. Înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care
aplică sistemul TVA la încasare se face de către organul
fiscal competent, pe baza notificărilor depuse de persoanele
impozabile potrivit alin. (12), până la data de 1 a perioadei
fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea sau,
în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de
TVA în cursul anului calendaristic, prevăzute la art. 282 alin.
(3) lit. b), de la data înregistrării acestora în scopuri de TVA.
Radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplică
sistemul TVA la încasare se face de către organul fiscal
competent, pe baza notificărilor depuse de persoanele
impozabile potrivit alin. (14), până la data de 1 a perioadei
fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea sau
din oficiu, în condiţiile prevăzute la alin. (14). În cazul
înregistrării persoanei impozabile în Registrul persoanelor
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în situaţia
în care data publicării în registru este ulterioară datei de la
care persoana impozabilă aplică sistemul TVA la încasare,
beneficiarii îşi exercită dreptul de deducere în conformitate
cu prevederile art. 297 alin. (2), începând cu data publicării
în registru.

Art. 324 „Decontul special de taxă şi alte declaraţii”
La articolul 324, alineatul (16) se modifică:
...
(16) A.N.A.F. organizează Registrul persoanelor
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare conform
art. 282 alin. (3) - (8). Registrul este public şi se afişează
pe site-ul A.N.A.F. Înscrierea în Registrul persoanelor
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare se face
de către organul fiscal competent, pe baza notificărilor
depuse de persoanele impozabile potrivit alin. (12), până
la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a
fost depusă notificarea sau, în cazul persoanelor
impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului
calendaristic, prevăzute la art. 282 alin. (3) lit. b), care
optează să aplice sistemul TVA la încasare începând cu
data înregistrării în scopuri de TVA, de la data înregistrării
acestora în scopuri de TVA. Nu sunt înscrise în Registrul
01.03.2021
persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la
încasare persoanele impozabile care nu depun
notificarea în termenul prevăzut la alin. (12). Radierea din
Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul
TVA la încasare se face de către organul fiscal
competent, pe baza notificărilor depuse de persoanele
impozabile potrivit alin. (14), până la data de 1 a
perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă
notificarea sau din oficiu, în condiţiile prevăzute la alin.
(14). În cazul înregistrării persoanei impozabile în
Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul
TVA la încasare, în situaţia în care data publicării în
registru este ulterioară datei de la care persoana
impozabilă aplică sistemul TVA la încasare, beneficiarii îşi
exercită dreptul de deducere în conformitate cu
prevederile art. 297 alin. (2), începând cu data publicării
în registru.

Art. IV
Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care au depăşit în cursul lunii ianuarie 2021 plafonul de 2.250.000 lei, dar nu
au depăşit plafonul de 4.500.000 lei, nu vor fi radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.
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ART. VI
Prevederile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a
fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare la data de 1 martie 2021 şi se aplică până la intrarea în vigoare a art. I pct.
160 din Legea nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv 1 ianuarie 2022.

*OUG nr. 13 / 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991 a fost publicată în
Monitorul Oficial 197 din 26 februarie 2021.

- Material informativ elaborat de Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili – DGRFP Brasov la data de 01.03.2021 -
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