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MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE                                                   

Agentia Nationala de Administrare Fiscala                                           

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov               
 
     
 

CODUL FISCAL  
    TABEL COMPARATIV pentru TITLUL VII TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
                                 urmare a Legii 177/2017 pentru aprobarea OUG 3/2017 pentru modificarea şi completarea 

                Legii 227/2015 privind Codul fiscal  
 

Forma în vigoare până la modificarea adusă de Legea 
177/2017  

Forma în vigoare după modificarea adusă de Legea 
177/2017 

Data     
intrării în 
vigoare 

Articolul 281  Faptul generator pentru livrări de bunuri şi 
prestări de servicii 
 (1) Faptul generator intervine la data livrării bunurilor sau la 
data prestării serviciilor, cu excepţiile prevăzute în prezentul 
capitol. 
………. 
(8) În cazul livrărilor de bunuri şi al prestărilor de servicii care 
se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la alin. 
(7), cum sunt: livrările de gaze naturale, de apă, serviciile de 
telefonie, livrările de energie electrică şi altele asemenea, se 
consideră că livrarea/prestarea este efectuată la datele 
specificate în contract pentru plata bunurilor livrate sau a 
serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, dar 
perioada de decontare nu poate depăşi un an. 
 

Articolul 281 alineatele (1) şi (8) se modifică:  
 (1) Faptul generator intervine la data livrării bunurilor sau la 
data prestării serviciilor, în conformitate cu regulile stabilite 
de prezentul articol. 
(8) În cazul livrărilor de bunuri şi al prestărilor de servicii 
care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la 
alin. (7), cum sunt livrările de gaze naturale, de apă, de 
energie electrică, serviciile de telefonie, de închiriere, de 
leasing, de concesionare, de arendare de bunuri, de 
acordare cu plată pentru o anumită perioadă a unor drepturi 
reale, precum dreptul de uzufruct şi superficia, asupra unui 
bun imobil, şi alte livrări/prestări asemenea, se consideră că 
livrarea de bunuri/prestarea de servicii este efectuată la 
fiecare dată prevăzută în contract pentru plata bunurilor 
livrate/serviciilor prestate sau, în lipsa unei astfel de 
prevederi contractuale, la data emiterii unei facturi, dar 
perioada de decontare nu poate depăşi un an. 
 

01.10.2017 
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Articolul 281 alineatul (9) 
(9) În cazul operaţiunilor de închiriere, leasing, 
concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe o 
anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de 
uzufruct şi superficia, asupra unui bun imobil, serviciul se 
consideră efectuat la fiecare dată specificată în contract 
pentru efectuarea plăţii. 
 

Alineatul (9) al articolului 281 se abrogă. 
 

24.07.2017 

Articolul 286 Baza de impozitare pentru livrări de bunuri 
şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării 
(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este 
constituită din: 
... 
c) pentru operaţiunile prevăzute la art. 270 alin. (4) şi (5), 
pentru transferul prevăzut la art. 270 alin. (10) şi pentru 
achiziţiile intracomunitare considerate ca fiind cu plată şi 
prevăzute la art. 273 alin. (2) şi (3), preţul de cumpărare al 
bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, în 
absenţa unor astfel de preţuri de cumpărare, preţul de cost, 
stabilit la data livrării. În cazul în care bunurile reprezintă 
active corporale fixe sau bunuri de natură alimentară al căror 
termen de consum a expirat şi care nu mai pot fi valorificate, 
baza de impozitare se stabileşte conform procedurii stabilite 
prin normele metodologice; 

Articolul 286 alineatul (1) litera c) se modifică: 
 (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este 
constituită din: 
... 
c) pentru operaţiunile prevăzute la art. 270 alin. (4) şi (5), 
pentru transferul prevăzut la art. 270 alin. (10) şi pentru 
achiziţiile intracomunitare considerate ca fiind cu plată şi 
prevăzute la art. 273 alin. (2) şi (3), preţul de cumpărare al 
bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, în 
absenţa unor astfel de preţuri de cumpărare, preţul de cost, 
stabilit la data livrării. În cazul în care bunurile reprezintă 
active corporale fixe sau bunuri de natură alimentară, baza 
de impozitare se stabileşte conform procedurii stabilite prin 
normele metodologice; 

01.10.2017 

Articolul 287Ajustarea bazei de impozitare 
 Baza de impozitare se reduce în următoarele situaţii: 
... 
 d) în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a 
serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a 
falimentului beneficiarului sau ca urmare a punerii în aplicare 
a unui plan de reorganizare admis şi confirmat printr-o 
sentinţă judecătorească, prin care creanţa creditorului este 
modificată sau eliminată.  
     Ajustarea este permisă începând cu data pronunţării 
hotărârii judecătoreşti de confirmare a planului de 
reorganizare, iar, în cazul falimentului beneficiarului, 
începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de 

Articolul 287 litera d) se modifică: 
Baza de impozitare se reduce în următoarele situaţii: 
... 
d) în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a 
serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a 
falimentului beneficiarului sau ca urmare a punerii în 
aplicare a unui plan de reorganizare admis şi confirmat 
printr-o sentinţă judecătorească, prin care creanţa 
creditorului este modificată sau eliminată. 
    Ajustarea este permisă începând cu data pronunţării 
hotărârii judecătoreşti de confirmare a planului de 
reorganizare, iar, în cazul falimentului beneficiarului, 
începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de 

01.10.2017 
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închidere a procedurii prevăzute de legislaţia insolvenţei, 
hotărâre rămasă definitivă/definitivă şi irevocabilă, după caz. 
În cazul în care ulterior pronunţării hotărârii judecătoreşti de 
confirmare a planului de reorganizare sunt încasate sume 
aferente creanţelor modificate sau eliminate prin planul de 
reorganizare, se anulează ajustarea efectuată, 
corespunzător sumelor respective prin decontul perioadei 
fiscale în care acestea sunt încasate; 
 

închidere a procedurii prevăzute de legislaţia insolvenţei, 
hotărâre rămasă definitivă/definitivă şi irevocabilă, după 
caz. Ajustarea se efectuează în termen de 5 ani de la data 
de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunţat 
hotărârea judecătorească de confirmare a planului de 
reorganizare, respectiv hotărârea judecătorească de 
închidere a procedurii prevăzute de legislaţia insolvenţei, 
sub sancţiunea decăderii. Ajustarea este permisă chiar 
dacă s-a ridicat rezerva verificării ulterioare, conform 
Codului de procedură fiscală. Prin efectuarea ajustării se 
redeschide rezerva verificării ulterioare pentru perioada 
fiscală în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea 
adăugată pentru operaţiunea care face obiectul ajustării. În 
cazul în care, ulterior pronunţării hotărârii judecătoreşti de 
închidere a procedurii prevăzute de legislaţia insolvenţei, în 
cazul falimentului beneficiarului, sau pronunţării hotărârii 
judecătoreşti de confirmare a planului de reorganizare, sunt 
încasate sume aferente creanţelor scoase din evidenţa 
contabilă, în cazul falimentului, sau sume aferente 
creanţelor modificate sau eliminate prin planul de 
reorganizare, se anulează ajustarea efectuată, 
corespunzător sumelor respective, prin decontul perioadei 
fiscale în care acestea sunt încasate. 

Articolul 316 Înregistrarea persoanelor impozabile în 
scopuri de TVA 
 (8) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de 
TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în 
conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate să 
solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) şi (6) sau 
solicită înregistrarea conform alin. (12). 
 
 (9) În aplicarea prevederilor alin. (8), prin ordin al 
preşedintelui A.N.A.F.**), se stabilesc criterii pentru 
condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăţilor cu 
sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza 
Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul 

Articolul 316 alineatele (8), (9), alineatul (11) litera h) şi 
alineatul (12) partea introductivă şi litera e), se 
modifică: 
(8) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de 
TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în 
conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate 
să solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) şi (6). 
  
(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), organele fiscale 
competente nu înregistrează în scopuri de TVA persoana 
impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în 
România, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care 
prezintă risc fiscal ridicat. Prin ordin al preşedintelui 

01.10.2017 
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comerţului. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza 
acestor criterii, dacă persoana impozabilă justifică intenţia şi 
are capacitatea de a desfăşura activitate economică, pentru 
a fi înregistrată în scopuri de TVA. Prin excepţie de la 
prevederile alin. (8), organele fiscale competente nu vor 
înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu 
îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al preşedintelui 
A.N.A.F. 
  
 (11) Organele fiscale competente anulează înregistrarea 
unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului 
articol: 
... 
 h) dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii 
economice în România, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă 
înmatriculării la registrul comerţului, nu justifică intenţia şi 
capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit 
criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui 
A.N.A.F. 
   
(12) Procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA 
este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După 
anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin. (11) lit. 
a) - e) şi h), la solicitarea persoanelor impozabile organele 
fiscale competente înregistrează persoanele impozabile în 
scopuri de TVA aplicând prevederile alin. (9) astfel: 
... 
 e) în situaţia prevăzută la alin. (11) lit. h), dacă încetează 
situaţia care a condus la anulare, de la data comunicării 
deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. 

A.N.A.F. se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului 
fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 (11) Organele fiscale competente anulează înregistrarea 
unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului 
articol: 
... 
h) dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii 
economice în România, înfiinţată în baza Legii societăţilor 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, 
prezintă risc fiscal ridicat. Prin ordin al preşedintelui 
A.N.A.F. se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului 
fiscal. 
  
(12) Procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA 
este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După 
anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin. (11) 
lit. a) - e) şi h), organele fiscale înregistrează persoanele 
impozabile la solicitarea acestora, astfel: 
(13)  
   ... 

e) în situaţia prevăzută la alin. (11) lit. h), dacă 
încetează situaţia care a condus la anulare, respectiv 
societatea nu mai prezintă risc fiscal ridicat, conform 
criteriilor stabilite la alin. (11) lit. h), de la data comunicării 
deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. 
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Articolul 316  
 (19) În vederea justificării intenţiei şi a capacităţii de a 
desfăşura activitate economică, în sensul alin. (9) şi alin. 
(11) lit. h), societăţile cu sediul activităţii economice în 
România, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse 
înmatriculării la registrul comerţului furnizează organului 
fiscal informaţii relevante, prin completarea unei declaraţii al 
cărei model este aprobat prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 
 

Articolul 316 alineatul (19) se abrogă. 
 

24.07.2017 

 
 
 
 

Material informativ elaborat de Serviciul Asistenţa pentru Contribuabili din cadrul DGRFP Braşov  la data de 25.07.2017                    


