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ARTICOLUL11   Prevederi speciale pentru aplicarea 
Codului fiscal 
 (1^3) Contribuabilii, persoane impozabile stabilite în 
România, cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de 
TVA conform prevederilor articolul 153 aliniatul (9) litera b) 
- e) nu beneficiază, în perioada respectivă, de dreptul de 
deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor 
efectuate, dar sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA 
colectate, în conformitate cu prevederile titlului VI, aferentă 
operaţiunilor taxabile desfăşurate în perioada respectivă. 
Pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în 
perioada în care persoana nu are un cod valabil de TVA, 
destinate operaţiunilor care urmează a fi efectuate după 
data înregistrării în scopuri de TVA care dau drept de 
deducere potrivit titlului VI, se ajustează în favoarea 
persoanei impozabile, prin înscrierea în primul decont de 
taxă prevăzut la articolul 156^2 depus de persoana 
impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA sau, după 
caz, într-un decont ulterior, taxa aferentă: 
    

ARTICOLUL 11 alineatul (1^3), partea introductivă se modifică: 
    "(1^3) Contribuabilii, persoane impozabile stabilite în România, cărora 
li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor 
articolul 153 aliniatul (9) litera b) - e) şi h), nu beneficiază, în perioada 
respectivă, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată 
aferente achiziţiilor efectuate, dar sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA 
colectate, în conformitate cu prevederile titlului VI, aferentă operaţiunilor 
taxabile desfăşurate în perioada respectivă. Pentru achiziţiile de bunuri 
şi/sau de servicii efectuate în perioada în care persoana nu are un cod 
valabil de TVA, destinate operaţiunilor care urmează a fi efectuate după 
data înregistrării în scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit 
titlului VI, se ajustează în favoarea persoanei impozabile, prin înscrierea 
în primul decont de taxă prevăzut la articolul 156^2 depus de persoana 
impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA sau, după caz, într-un 
decont ulterior, taxa aferentă:".  
 
- intră în vigoare la data de 1 februarie 2015 
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ARTICOLUL 11   (1^4) Beneficiarii care achiziţionează ARTICOLUL 11, alineatul (1^4) se modifică: 2 



bunuri şi/sau servicii de la contribuabilii persoane 
impozabile stabilite în România, cărora li s-a anulat 
înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor 
articolul 153 aliniatul (9) litera b) - e) şi au fost înscrişi în 
Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în 
scopuri de TVA conform articolul 153 a fost anulată, nu 
beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea 
adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia 
achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de 
executare silită şi/sau a achiziţiilor de bunuri de la 
persoane impozabile aflate în procedura falimentului 
potrivit Legii numarul 85/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

    "(1^4) Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la 
contribuabilii persoane impozabile stabilite în România, cărora li s-a 
anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor articolul 153 
aliniatul (9) litera b) - e) şi h) şi au fost înscrişi în Registrul persoanelor 
impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform articolul 153 a 
fost anulată, nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea 
adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de 
bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau a 
achiziţiilor de bunuri de la persoane impozabile aflate în procedura 
falimentului potrivit Legii numarul 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă." 
 - intră în vigoare la data de 1 februarie 2015 

ARTICOLUL 151*) Persoana obligată la plata taxei 
pentru achiziţii intracomunitare 
    (1) Persoana care efectuează o achiziţie intracomunitară 
de bunuri care este taxabilă, conform prezentului titlu, este 
obligată la plata taxei. 
    (2) Atunci când persoana obligată la plata taxei pentru 
achiziţia intracomunitară, conform aliniatul (1), este: 
    a) o persoană impozabilă stabilită în Comunitate, dar nu 
în România, respectiva persoană poate, în condiţiile 
stabilite prin norme, să desemneze un reprezentant fiscal 
ca persoană obligată la plata taxei; 
  b) o persoană impozabilă care nu este stabilită în 
Comunitate, respectiva persoană este obligată, în condiţiile 
stabilite prin norme, să desemneze un reprezentant fiscal 
ca persoană obligată la plata taxei. 
 *) Conform articolul III punctul 8 şi articolul XI aliniatul (1) 
din OG numarul 92/2014 începând cu data de 13 februarie 
2015 [45 de zile de la data publicării OUG numarul 
92/2014], articolul 151 se abrogă. 

După articolul 150 se introduce un nou articol, articolul 150^1: 
"ARTICOLUL 150^1 Persoana obligată la plata taxei pentru achiziţii 
intracomunitare 
    (1) Persoana care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri 
care este taxabilă, conform prezentului titlu, este obligată la plata taxei. 
    (2) Atunci când persoana obligată la plata taxei pentru achiziţia 
intracomunitară, conform aliniatul (1), este: 
    a) o persoană impozabilă stabilită în Comunitate, dar nu în România, 
respectiva persoană poate, în condiţiile stabilite prin norme, să 
desemneze un reprezentant fiscal ca persoană obligată la plata taxei; 
    b) o persoană impozabilă care nu este stabilită în Comunitate, 
respectiva persoană este obligată, în condiţiile stabilite prin norme, să 
desemneze un reprezentant fiscal ca persoană obligată la plata taxei." 
 
 
- intră în vigoare la data de 13 februarie 2015 
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ARTICOLUL 151^2 Răspunderea individuală şi în 
solidar pentru plata taxei  
(4) Furnizorul este ţinut răspunzător individual şi în solidar 
pentru plata taxei, în situaţia în care persoana obligată la 
plata taxei pentru o achiziţie intracomunitară de bunuri este 
beneficiarul, conform articolul 151, dacă factura prevăzută 
la articolul 155 aliniatul (19) sau autofactura prevăzută la 
articolul 155^1 aliniatul (1): 
    a) nu este emisă; 
    b) cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ce priveşte una 
dintre următoarele informaţii: denumirea/numele, adresa, codul 
de înregistrare în scopuri de TVA al părţilor contractante, 
denumirea sau cantitatea bunurilor livrate, elementele necesare 
calculării bazei de impozitare. 

ARTICOLUL 151^2 alineatul (4), partea introductivă se modifică: 
 
    "(4) Furnizorul este ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru 
plata taxei, în situaţia în care persoana obligată la plata taxei pentru o 
achiziţie intracomunitară de bunuri este beneficiarul, conform articolul 
150^1, dacă factura prevăzută la articolul 155 aliniatul (19) sau 
autofactura prevăzută la articolul 155^1 aliniatul (1):". 
 
- intră în vigoare la data de 13 februarie 2015 
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  ARTICOLUL 151^2  
 (7) Persoana care desemnează o altă persoană ca 
reprezentant fiscal, conform articolul 150 aliniatul (7) şi/sau 
articolul 151 aliniatul (2), este ţinută răspunzătoare 
individual şi în solidar pentru plata taxei, împreună cu 
reprezentantul său fiscal. 
 

ARTICOLUL 151^2, alineatul (7) se modifică: 
    "(7) Persoana care desemnează o altă persoană ca reprezentant 
fiscal, conform articolul 150 aliniatul (7) şi/sau articolul 150^1 aliniatul 
(2), este ţinută răspunzătoare individual şi în solidar pentru plata taxei, 
împreună cu reprezentantul său fiscal." 
- intră în vigoare la data de 13 februarie 2015 
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ARTICOLUL 153   Înregistrarea persoanelor impozabile 
în scopuri de TVA  
(5) Va solicita înregistrarea în scopuri de TVA conform 
acestui articol, înainte de realizarea operaţiunilor, persoana 
impozabilă nestabilită în România şi neînregistrată în 
scopuri de TVA în România, care intenţionează: 
    a) să efectueze o achiziţie intracomunitară de bunuri 
pentru care este obligată la plata taxei conform articolul 
151; sau 
    b) să efectueze o livrare intracomunitară de bunuri 
scutită de taxă. 

ARTICOLUL 153 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
    "a) să efectueze o achiziţie intracomunitară de bunuri pentru care este 
obligată la plata taxei conform articolul 150^1; sau".  
 
- intră în vigoare la data de 13 februarie 2015 
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ARTICOLUL 154  Prevederi generale referitoare la 
înregistrare  
(4) Persoanele înregistrate: 
    a) conform articolul 153 vor comunica codul de 
înregistrare în scopuri de TVA tuturor 
furnizorilor/prestatorilor sau clienţilor; 
    b) conform articolul 153^1 vor comunica codul de 
înregistrare în scopuri de TVA: 
    1. furnizorului/prestatorului, atunci când au obligaţia 
plăţii taxei conform articolul 150 aliniatul (2) - (6) şi articolul 
151; 
    2. beneficiarului, persoană impozabilă din alt stat 
membru, către care prestează servicii pentru care acesta 
este obligat la plata taxei conform echivalentului din alt stat 
membru al articolul 150 aliniatul (2). 

ARTICOLUL154 alineatul (4) litera b), punctul 1 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
    "1. furnizorului/prestatorului, atunci când au obligaţia plăţii taxei 
conform articolul 150 aliniatul (2) - (6) şi articolul 150^1;". 
 
 -  intră în vigoare la data de 13 februarie 2015 
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ARTICOLUL 155^1 Alte documente 
 
  (1) Persoana impozabilă sau persoana juridică 
neimpozabilă, obligată la plata taxei în condiţiile articolul 
150 aliniatul (2) - (4) şi (6) şi ale articolul 151, trebuie să 
autofactureze operaţiunile respective până cel mai târziu în 
a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul 
generator al taxei, în cazul în care persoana respectivă nu 
se află în posesia facturii emise de furnizor/prestator. 

ARTICOLUL 155^1, alineatul (1) se modifică: 
    "ARTICOLUL 155^1 
    (1) Persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, obligată 
la plata taxei în condiţiile articolul 150 aliniatul (2) - (4) şi (6) şi ale 
articolul 150^1, trebuie să autofactureze operaţiunile respective până cel 
mai târziu în a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul 
generator al taxei, în cazul în care persoana respectivă nu se află în 
posesia facturii emise de furnizor/prestator."  
  -  intră în vigoare la data de 13 februarie 2015 
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ARTICOLUL 156^3*) Decontul special de taxă şi alte 
declaraţii  
(10) Persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în 
scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor articolul 
153 aliniatul (9) litera a) - e) trebuie să depună o declaraţie 
privind taxa colectată care trebuie plătită, până la data de 
25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit 
exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de 

ARTICOLUL 156^3 alineatul (10), partea introductivă se modifică: 
    "(10) Persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de 
TVA a fost anulat potrivit prevederilor articolul 153 aliniatul (9) litera a) - 
e) şi h) trebuie să depună o declaraţie privind taxa colectată care trebuie 
plătită, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a 
intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii 
efectuate şi/sau pentru achiziţii de bunuri şi/ori servicii pentru care sunt 
persoane obligate la plata taxei, a căror exigibilitate de taxă intervine în 

16 



servicii efectuate şi/sau pentru achiziţii de bunuri şi/sau 
servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, a 
căror exigibilitate de taxă intervine în perioada în care 
persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA, 
respectiv: 
    a) taxa colectată care trebuie plătită în conformitate cu 
prevederile articolul 11 aliniatul (1^1) şi (1^3) pentru livrări 
de bunuri/prestări de servicii efectuate şi/sau pentru 
achiziţii de bunuri şi/sau servicii pentru care sunt persoane 
obligate la plata taxei, efectuate în perioada în care 
persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA; 
    b) taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de 
bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea 
înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile 
care au aplicat sistemul TVA la încasare, dar a căror 
exigibilitate de taxă potrivit articolul 134^2 aliniatul (3) - (8) 
intervine în perioada în care persoana impozabilă nu are 
un cod valabil de TVA. 

perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA, 
respectiv:".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-intră în vigoare la data de 1 februarie 2015 

OG numarul 4/2015 
 ARTICOLUL II 
    Ori de câte ori prin alte acte normative se face trimitere la articolul 151 din Legea numarul 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, trimiterea se consideră a fi făcută la articolul 150^1 din respectiva lege.  - intră în vigoare la data de 1 februarie 2015 
   ARTICOLUL III 
    Prevederile articolul I punctul 1 - 9 şi 16 intră în vigoare la data de 1 februarie 2015. 
   Prevederile articolul I punctul 10 - 15 şi ale articolul II intră în vigoare la data intrării în vigoare a prevederilor articolul III punctul 8 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului numarul 92/2014* pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, numarul 957 din 30 decembrie 2014. 

                                                                                              * articolul III punctul 8 din OUG numarul 92/2014 abrogă articolul 151  
 
*OG Numarul 4 / 2015 pentru modificarea şi completarea Legii numarul 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicată în 
                            Monitorul Oficial  numarul 74 din 28 ianuarie 2015                                                                                                                                                                                                                                                      
Material informativ elaborat la data de  29.01.2015                     


