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                                                   TITLUL VII  TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Art. I
Pct.:

Forma Codului fiscal în vigoare ÎNAINTE de modificările
aduse de Legea 296/2020*

Forma Codului fiscal în vigoare DUPĂ modificările
aduse de Legea 296/2020*

Data intrarii în
vigoare
conform 

L 296/2020
modificată prin
OUG 226/2020**

155. Art. 270 “Livrarea de bunuri”  Art. 270 “Livrarea de bunuri”
  La art. 270, după alin. (1) se introduce alin. (11):
(1^1) Nu este considerat livrare de bunuri în sensul alin.
(1)  transferul  dreptului  de  proprietate  asupra  unui  bun
imobil de către o persoană impozabilă către o instituţie
publică, în scopul stingerii unei obligaţii fiscale restante.

24.12.2020

156. Art. 270 “Livrarea de bunuri”
(3) Următoarele operaţiuni sunt considerate, de asemenea,
livrări de bunuri, în sensul alin. (1):
…

b)  transferul  dreptului  de  proprietate  asupra  bunurilor,  în
urma  executării  silite,  cu  excepţia  situaţiei  în  care  sunt
transferate  bunuri  imobile  de  o  persoană  impozabilă  unei
instituţii  publice  în  scopul  stingerii  unei  obligaţii  fiscale
restante;

Art. 270 “Livrarea de bunuri”
(3)  Următoarele  operaţiuni  sunt  considerate,  de
asemenea, livrări de bunuri, în sensul alin. (1):
…
b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în
urma executării  silite, cu excepţia situaţiei  prevăzute la
alin. (1^1);

24.12.2020

157. Art. 270 “Livrarea de bunuri”

(7) Transferul tuturor activelor sau al unei părţi a acestora,
efectuat cu ocazia transferului de active sau, după caz, şi de
pasive, realizat ca urmare a altor operaţiuni decât divizarea
sau  fuziunea,  precum  vânzarea  sau  aportul  în  natură  la
capitalul unei societăţi, nu constituie livrare de bunuri dacă

 Art. 270 “Livrarea de bunuri”

(7)  Transferul  tuturor  activelor  sau  al  unei  părţi  a
acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau,
după  caz,  şi  de  pasive,  realizat  ca  urmare  a  altor
operaţiuni  decât  divizarea  sau  fuziunea,  precum
vânzarea sau aportul în natură la capitalul unei societăţi,
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primitorul  activelor  este  o  persoană impozabilă  stabilită  în
România în sensul art. 266 alin. (2), în condiţiile stabilite prin
normele  metodologice.  Transferul  tuturor  activelor  sau  al
unei părţi a acestora, efectuat cu ocazia divizării sau fuziunii,
nu constituie livrare de bunuri dacă primitorul activelor este o
persoană impozabilă stabilită în România în sensul art. 266
alin. (2). Atât în cazul transferului tuturor activelor sau al unei
părţi  a  acestora,  efectuat  cu  ocazia  transferului  de  active
sau,  după  caz,  şi  de  pasive,  realizat  ca  urmare  a  altor
operaţiuni  decât  divizarea  sau  fuziunea,  cât  şi  în  cazul
transferului  tuturor  activelor  sau  al  unei  părţi  a  acestora
efectuat  cu ocazia divizării  sau fuziunii,  primitorul  activelor
este considerat a fi succesorul cedentului în ceea ce priveşte
ajustarea dreptului de deducere prevăzută de lege.

nu constituie livrare  de bunuri  dacă primitorul  activelor
este  o  persoană  impozabilă  stabilită  în  România  în
sensul art. 266 alin. (2), în condiţiile stabilite prin normele
metodologice.  Transferul  tuturor  activelor  sau  al  unei
părţi a acestora, efectuat cu ocazia divizării sau fuziunii,
nu constituie livrare  de bunuri  dacă primitorul  activelor
este  o  persoană  impozabilă  stabilită  în  România  în
sensul art. 266 alin. (2). Atât în cazul transferului tuturor
activelor sau al unei părţi a acestora, efectuat cu ocazia
transferului  de  active  sau,  după  caz,  şi  de  pasive,
realizat ca urmare a altor operaţiuni decât divizarea sau
fuziunea, cât şi în cazul transferului tuturor activelor sau
al unei părţi a acestora efectuat cu ocazia divizării sau
fuziunii,  primitorul  activelor  este  considerat  a  fi
succesorul  cedentului,  inclusiv în  ceea  ce  priveşte
ajustarea dreptului de deducere prevăzută de lege."

158. Art. 282
 “Exigibilitatea  pentru  livrări  de  bunuri  şi  prestări  de
servicii”

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi alin. (2) lit. a),
exigibilitatea  taxei  intervine  la  data  încasării  contravalorii
integrale  sau parţiale  a  livrării  de bunuri  ori  a  prestării  de
servicii,  în  cazul  persoanelor  impozabile  care  optează  în
acest  sens,  denumite  în  continuare  persoane  care  aplică
sistemul  TVA  la  încasare.  Sunt  eligibile  pentru  aplicarea
sistemului TVA la încasare:
…
a)  persoanele  impozabile  înregistrate  în  scopuri  de  TVA
conform  art.  316,  care  au  sediul  activităţii  economice  în
România conform art.  266 alin.  (2)  lit.  a),  a căror  cifră  de
afaceri în anul calendaristic precedent nu a depăşit plafonul
de  2.250.000  lei. Persoana  impozabilă  care  în  anul
precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cărei
cifră  de  afaceri  pentru  anul  respectiv  este  inferioară
plafonului de 2.250.000 lei şi care optează pentru aplicarea
sistemului TVA la încasare, aplică sistemul TVA la încasare

Art. 282
 “Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de
servicii” 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi alin. (2) lit.
a),  exigibilitatea  taxei  intervine  la  data  încasării
contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori
a  prestării  de servicii,  în  cazul  persoanelor  impozabile
care  optează  în  acest  sens,  denumite  în  continuare
persoane  care  aplică  sistemul  TVA  la  încasare.  Sunt
eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare:
  …
a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
conform art. 316, care au sediul activităţii economice în
România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a căror cifră de
afaceri  în  anul  calendaristic  precedent  nu  a  depăşit
plafonul de 4.500.000 lei. Persoana impozabilă care în
anul  precedent nu a aplicat  sistemul  TVA la încasare,
dar  a  cărei  cifră  de afaceri  pentru  anul  respectiv  este
inferioară  plafonului  de  4.500.000  lei şi  care  optează
pentru  aplicarea  sistemului  TVA  la  încasare,  aplică

01.01.2021
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începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din
anul următor celui în care nu a depăşit plafonul, cu condiţia
ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru
anul  în curs.  Cifra  de afaceri  pentru calculul  plafonului  de
2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de
bunuri  şi  a  prestărilor  de servicii  taxabile  şi/sau scutite  de
TVA,  precum  şi  a  operaţiunilor  rezultate  din  activităţi
economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca
fiind în străinătate, conform art. 275 şi 278, realizate în cursul
anului calendaristic;

sistemul  TVA  la  încasare  începând  cu  prima  zi  a
perioadei  fiscale  următoare  celei  în  care  persoana
impozabilă şi-a exercitat opţiunea, cu condiţia ca la data
exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în
curs.  Cifra  de  afaceri  pentru  calculul  plafonului  de
4.500.000  lei este  constituită  din  valoarea  totală  a
livrărilor  de  bunuri  şi  a  prestărilor  de  servicii  taxabile
şi/sau scutite de TVA, precum şi a operaţiunilor rezultate
din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării
se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 275 şi
278, realizate în cursul anului calendaristic;

159. Art. 287 “Ajustarea bazei de impozitare”
Baza de impozitare se reduce în următoarele situaţii:

La art. 287, după lit. e) se introduce lit. f): 
…
f) în cazul în care contravaloarea totală sau parţială a
bunurilor  livrate  sau  a  serviciilor  prestate  nu  a  fost
încasată de la beneficiarii persoane fizice în termen de
12 luni de la termenul de plată stabilit de părţi, ori în lipsa
acestuia, de la data emiterii facturii, cu excepţia situaţiei
în  care  furnizorul/prestatorul  şi  beneficiarul  sunt  părţi
afiliate în sensul art. 7 pct. 26. Ajustarea se efectuează
în termen de 5  ani  de la  data  de 1  ianuarie  a  anului
următor  celui  în  care  a  intervenit  termenul  de  plată
stabilit  de părţi,  ori  în  lipsa acestuia,  a  anului  următor
celui  în  care s-a emis factura.  Ajustarea este permisă
numai  în  cazul  în  care  se  face  dovada  că  s-au  luat
măsuri  comerciale  pentru  recuperarea  creanţelor  de
până  la  1.000  lei,  inclusiv,  respectiv  că  au  fost
întreprinse  proceduri  judiciare  pentru  recuperarea
creanţelor mai mari de 1.000 lei. 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 ajustării bazei
de impozitare,  sunt  încasate  sume aferente  creanţelor
respective,  se  anulează  ajustarea  efectuată,

01.01.2021
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corespunzător sumelor încasate. Ajustarea efectuată se
anulează, în cazul creanţelor mai mari de 1.000 de lei,
dacă  furnizorul/prestatorul  renunţă  la  procedurile
judiciare  întreprinse  până  la  emiterea  unei  hotărâri
definitive.

160.  Art. 291 “Cotele”

(3) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare
pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii:
c)  livrarea locuinţelor  ca parte a politicii  sociale,  inclusiv  a
terenului  pe  care  sunt  construite.  Terenul  pe  care  este
construită locuinţa include şi amprenta la sol a locuinţei.
  În sensul prezentului titlu, prin locuinţă livrată ca parte a
politicii sociale se înţelege:
…
 
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,
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.

  Art. 291 “Cotele”

(3)  Cota  redusă  de  5%  se  aplică  asupra  bazei  de
impozitare pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări
de servicii:
c) livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a
terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este
construită locuinţa include şi amprenta la sol a locuinţei.
  În  sensul  prezentului  titlu,  prin  locuinţă  livrată  ca
parte a politicii sociale se înţelege:
…

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 140.000 de euro, al cărei echivalent
în  lei  se  stabileşte  la  cursul  de  schimb  comunicat  de
Banca  Naţională  a  României,  valabil  la  data  de  1
ianuarie  a  fiecărui  an,  exclusiv  taxa  pe  valoarea
adăugată,  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.

01.01.2022

161. Art. 295 ”Scutiri speciale legate de traficul internaţional
de bunuri” 

(1) Sunt scutite de taxă următoarele:
a) livrarea de bunuri care urmează:

1. să fie plasate în regim vamal de admitere temporară, cu

Art.  295 ”Scutiri  speciale  legate  de  traficul
internaţional de bunuri”

 (1) Sunt scutite de taxă următoarele:
           a) livrarea de bunuri care urmează:
1. să  fie  plasate  în  regim  vamal  de  admitere

24.12.2020
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exonerare totală de la plata drepturilor de import;
2. să fie prezentate autorităţilor vamale în vederea vămuirii
şi,  după  caz,  plasate  în  depozit  necesar  cu  caracter
temporar;
3. să fie introduse într-o zonă liberă  sau într-un antrepozit
liber;
4. să fie plasate în regim de antrepozit vamal;
5.  să  fie  plasate  în  regim  de  perfecţionare  activă,  cu
suspendare de la plata drepturilor de import;

temporară, cu scutire totală de taxe la import;
2.  să  fie  prezentate  autorităţilor  vamale  în  vederea
vămuirii şi, după caz, plasate în depozit temporar;
3. să fie introduse într-o zonă liberă;

4. să fie plasate în regim de antrepozitare vamală;
5. să fie plasate în regim de perfecţionare activă;

162. Art. 297 “Sfera de aplicare a dreptului de deducere”

(7) Nu sunt deductibile:

…
 b) taxa datorată sau achitată pentru achiziţiile de băuturi
alcoolice şi produse din tutun, cu excepţia cazurilor în care
aceste  bunuri  sunt  destinate  revânzării  sau  pentru  a  fi
utilizate pentru prestări de servicii.

 Art. 297 “Sfera de aplicare a dreptului de deducere”
 

(7) Nu sunt deductibile:

…
b) taxa datorată sau achitată pentru achiziţiile de băuturi
alcoolice şi  produse din tutun,  cu excepţia cazurilor în
care aceste bunuri sunt destinate revânzării sau pentru a
fi utilizate pentru prestări de servicii  sau pentru cazurile
prevăzute la art. 270 alin. (8) lit. b) şi art. 271 alin. (5) lit.
b).

24.12.2020

163.  Art. 301 Dreptul de deducere exercitat prin decontul de
taxă

(2)  În  situaţia  în  care  nu  sunt  îndeplinite  condiţiile  şi
formalităţile  de  exercitare  a  dreptului  de  deducere  în
perioada fiscală de declarare sau în cazul în care nu s-au
primit  documentele  de  justificare  a  taxei  prevăzute  la  art.
299,  persoana  impozabilă  îşi  poate  exercita  dreptul  de
deducere  prin  decontul  perioadei  fiscale  în  care  sunt
îndeplinite aceste condiţii  şi  formalităţi  sau printr-un decont
ulterior,  dar în cadrul  termenului de prescripţie prevăzut în
Codul de procedură fiscală. Prin excepţie, în cazul în care pe
perioada inspecţiei fiscale la furnizori organul fiscal a stabilit
TVA  colectată  pentru  anumite  operaţiuni  efectuate  în
perioada supusă inspecţiei fiscale,  beneficiarul respectivelor
operaţiuni are dreptul să deducă taxa înscrisă în factura de
corecţie emisă de furnizor chiar dacă termenul de prescripţie

 Art. 301 Dreptul de deducere exercitat prin decontul
de taxă
 
(2)  În  situaţia  în  care  nu  sunt  îndeplinite  condiţiile  şi
formalităţile  de  exercitare  a  dreptului  de  deducere  în
perioada fiscală de declarare sau în cazul în care nu s-
au primit documentele de justificare a taxei prevăzute la
art. 299, persoana impozabilă îşi poate exercita dreptul
de deducere prin decontul perioadei fiscale în care sunt
îndeplinite  aceste  condiţii  şi  formalităţi  sau  printr-un
decont  ulterior,  dar  în  cadrul  termenului  de prescripţie
prevăzut în Codul de procedură fiscală, inclusiv în cazul
anulării  rezervei  verificării  ulterioare  ca  urmare  a
inspecţiei  fiscale.  Prin  excepţie,  în  cazul  în  care
furnizorul  emite  facturi  de  corecţie,  fie  din  iniţiativă
proprie,  fie  în  urma  inspecţiei  fiscale  în  cadrul  căreia
organul  fiscal a  stabilit  TVA  colectată  pentru  anumite

24.12.2020
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a dreptului de a stabili obligaţii fiscale s-a împlinit. În acest
caz, dreptul de deducere poate fi exercitat în cel mult un an
de  la  data  primirii  facturii  de  corecţie,  sub  sancţiunea
decăderii.

operaţiuni  efectuate  în  perioada  supusă  inspecţiei
fiscale, beneficiarul  respectivelor  operaţiuni  are  dreptul
să deducă taxa înscrisă în factura de corecţie emisă de
furnizor chiar dacă termenul de prescripţie a dreptului de
a  stabili  obligaţii  fiscale  s-a  împlinit.  În  aceste  situaţii,
dreptul de deducere poate fi exercitat în cel mult un an
de la  data  primirii  facturii  de  corecţie,  sub  sancţiunea
decăderii.

164.  Art.  303 ”Rambursările  de  taxă  către  persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.
316”

(3)  Suma  negativă  a  taxei,  cumulată,  se  determină  prin
adăugarea la suma negativă a taxei,  rezultată în perioada
fiscală  de  raportare,  a  soldului  sumei  negative  a  taxei,
reportat din decontul perioadei fiscale precedente, dacă nu
s-a solicitat a fi rambursat, şi a diferenţelor negative de TVA
stabilite  de  organele  de  inspecţie  fiscală  prin  decizii
comunicate până la data depunerii decontului.

(4) Taxa de plată cumulată se determină în perioada fiscală
de raportare prin adăugarea la taxa de plată din perioada
fiscală de raportare a sumelor neachitate la bugetul de stat,
până la data depunerii  decontului  de taxă prevăzut la art.
323, din soldul taxei de plată al perioadei fiscale anterioare,
şi  a  sumelor  neachitate  la  bugetul  de  stat  până  la  data
depunerii decontului din diferenţele de TVA de plată stabilite
de organele de inspecţie fiscală prin decizii comunicate până
la data depunerii decontului. Prin excepţie:
  a) în primul decont de taxă depus la organul fiscal după

Art.  303 ”Rambursările  de  taxă  către  persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform
art. 316”

(3) Suma negativă a taxei, cumulată, se determină prin
adăugarea  la  suma  negativă  a  taxei,  rezultată  în
perioada fiscală de raportare, a soldului sumei negative
a  taxei,  reportat  din  decontul  perioadei  fiscale
precedente,  dacă  nu  s-a  solicitat  a  fi  rambursat,  şi  a
diferenţelor  negative  de  TVA  stabilite  de  organele  de
inspecţie  fiscală  prin  decizii  comunicate  până  la  data
depunerii decontului.  Prin excepţie, diferenţele negative
de  TVA stabilite  de  organele  de  inspecţie  fiscală  prin
decizii a căror executare a fost suspendată de instanţele
de judecată, potrivit legii, nu se adaugă la suma negativă
rezultată  în  perioadele  în  care  este  suspendată
executarea deciziei. Aceste sume se cuprind în decontul
perioadei fiscale în care a încetat suspendarea executării
deciziei.
(4)  Taxa  de  plată  cumulată  se  determină  în  perioada
fiscală de raportare prin adăugarea la taxa de plată din
perioada  fiscală  de  raportare  a  sumelor  neachitate  la
bugetul  de  stat,  până  la  data  depunerii  decontului  de
taxă  prevăzut  la  art.  323,  din  soldul  taxei  de  plată  al
perioadei fiscale anterioare,  şi  a sumelor neachitate la
bugetul  de  stat  până  la  data  depunerii  decontului  din
diferenţele de TVA de plată stabilite de organele fiscale
prin  decizii  comunicate  până  la  data  depunerii
decontului.

24.12.2020
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data aprobării unei înlesniri la plată nu se preia, din decontul
perioadei fiscale anterioare, taxa cumulată de plată, pentru
care a fost aprobată înlesnirea la plată;
  b) în primul decont de taxă depus la organul fiscal după
data înscrierii  organului fiscal la masa credală potrivit Legii
nr.  85/2014,  nu  se  preia,  din  decontul  perioadei  fiscale
anterioare, taxa cumulată de plată cu care organul fiscal s-a
înscris la masa credală potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), diferenţele
negative  de  TVA  stabilite  de  organele  de  inspecţie  sau
sumele neachitate la bugetul de stat până la data depunerii
decontului,  din  diferenţele  de  TVA  de  plată  stabilite  de
organele de inspecţie fiscală, prin decizii a căror executare a
fost suspendată de instanţele de judecată, potrivit legii, nu se
adaugă  la  suma  negativă  sau  la  taxa  de  plată  cumulată,
după caz,  rezultate în perioadele în care este suspendată
executarea  deciziei.  Aceste  sume  se  cuprind  în  decontul
perioadei  fiscale  în  care  a  încetat  suspendarea  executării
deciziei,  în  vederea  determinării  sumei  negative  a  taxei,
cumulată, sau, după caz, a taxei de plată, cumulată.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), nu se preiau
în decontul de taxă sumele reprezentând TVA care nu
sunt considerate restante conform art.  157 alin. (2) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit altor
legi.  Sumele care devin ulterior restante se cuprind în
decontul  perioadei  fiscale  în  care  intervine  această
situaţie.

165.  Art.  316  ”Înregistrarea  persoanelor  impozabile  în
scopuri de TVA”

Art.  316  ”Înregistrarea  persoanelor  impozabile  în
scopuri de TVA”
  La articolul  316, se introduce, după alineatul  (6),
alineatele (61) şi (62):
(61)  Prin  excepţie  de  la  alin.  (6)  lit.  b),  persoana
impozabilă  nestabilită  în  România  şi  neînregistrată  în
scopuri de TVA în România care realizează în România
operaţiunile  prevăzute  la  art.  293  alin.  (1)  lit.  m)  din
Codul  fiscal  poate  desemna  un  reprezentant  fiscal
autorizat care să îndeplinească obligaţiile din perspectiva
TVA  ce  decurg  din  realizarea  acestor  operaţiuni.
Procedura şi condiţiile de desemnare a reprezentantului
fiscal  autorizat  vor  fi  stabilite  prin  ordin  al  ministrului
finanţelor publice.
(62) Persoana care desemnează un reprezentant fiscal
autorizat,  conform  art.  316  alin.  (6^1)  este  ţinută
răspunzătoare individual şi în solidar pentru plata taxei,

01.04.2021
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împreună cu reprezentantul său fiscal autorizat.
166. Art. 326 “Plata taxei la buget”

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), nu se face plata
efectivă la organele vamale  de către persoanele impozabile
înregistrate  în  scopuri  de  TVA  conform  art.  316,  care  au
obţinut certificat de amânare de la plată, în condiţiile stabilite
prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Art. 326 “Plata taxei la buget” 
La art. 326, alin. (4) se modifică şi se introduce alin.
(41):

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3),  nu se face
plata efectivă la organele vamale pentru:
 a)  importurile  efectuate  de  persoanele  impozabile
înregistrate  în  scopuri  de  TVA conform art.  316,  care
îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (4^1) şi
care au obţinut certificat de amânare de la plată, conform
procedurii  stabilite  prin  ordin  al  ministrului  finanţelor
publice;
 b)  importurile  efectuate  de  persoanele  impozabile
înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, care au
obţinut certificat de operator economic autorizat, conform
art.  38  din  Regulamentul  (UE)  nr.  952/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie
2013  de  stabilire  a  Codului  Vamal  al  Uniunii,  cu
modificările şi completările ulterioare;
  c)  importurile  efectuate  de  persoanele  impozabile
înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, care au
obţinut autorizaţie de depunere a unei declaraţii vamale
sub  forma  unei  înscrieri  în  evidenţele  declarantului,
conform art. 182 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie
2013  de  stabilire  a  Codului  Vamal  al  Uniunii,  cu
modificările şi completările ulterioare;
  d) importurile de bunuri prevăzute la art. 331 alin. (2)
lit.  a)-c)  şi  lit.  i)-k),  realizate de persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316.
  (4^1)  Condiţiile  pe  care  trebuie  să  le  îndeplinească
cumulativ  persoanele  prevăzute  la  alin.  (4)  lit.  a)  sunt
următoarele:
  a)  să  nu  aibă  obligaţii  bugetare  restante
reprezentând  impozite,  taxe,  contribuţii,  inclusiv
contribuţiile  individuale  ale  salariaţilor  şi  orice  alte

01.01.2021
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venituri  bugetare,  cu  excepţia  celor  eşalonate  şi/sau
reeşalonate  la  plată,  precum şi  a  celor  suspendate în
condiţiile legii;
  b) în ultimele 6 luni anterioare lunii în care solicită
eliberarea certificatului să fi realizat importuri din teritorii
şi  state  terţe,  astfel  cum sunt  definite  la  art.  267  din
Codul fiscal, a căror valoare cumulată este de cel puţin
50  milioane  lei.  În  această  valoare  nu  se  cuprind
importurile de produse supuse accizelor armonizate;
  c)  să  nu  înregistreze  debite  faţă  de  autoritatea
vamală;
  d) să fie înregistrate în scopuri de TVA cu cel puţin 6
luni  înaintea  depunerii  cererii  pentru  eliberarea
certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe
valoarea adăugată;
  e) să nu fie în stare de insolvenţă, în procedură de
reorganizare sau lichidare judiciară.

167.  Art. 331 “Măsuri de simplificare”

(2) Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt:
… 

e) livrarea de energie electrică către un comerciant persoană
impozabilă,  stabilit  în  România  conform art.  266  alin.  (2).
Comerciantul  persoană  impozabilă  reprezintă  persoana
impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce priveşte
cumpărările  de  energie  electrică,  o  reprezintă  revânzarea
acesteia şi al cărei consum propriu de energie electrică este
neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de energie electrică
se înţelege un consum de maximum 1% din energia electrică
cumpărată.  Se  consideră  că  are  calitatea  de  comerciant
persoană impozabilă cumpărătorul care deţine licenţa pentru
administrarea  pieţelor  centralizate  de  energie  electrică
eliberată  de  Autoritatea  Naţională  de  Reglementare  în
Domeniul Energiei,  pentru tranzacţiile  pe piaţa pentru ziua
următoare  şi  pe  piaţa  intrazilnică.  De  asemenea  se

Art. 331 “Măsuri de simplificare”
La art. 331 alin. (2) lit. e), pct. 1  şi 2 se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
(2) Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă

sunt:
…
  e) livrarea de energie electrică către un comerciant
persoană  impozabilă,  stabilit  în  România  conform art.
266  alin.  (2).  Comerciantul  persoană  impozabilă
reprezintă  persoana  impozabilă  a  cărei  activitate
principală,  în ceea ce priveşte  cumpărările  de energie
electrică,  o  reprezintă  revânzarea  acesteia  şi  al  cărei
consum propriu de energie electrică este neglijabil. Prin
consum  propriu  neglijabil  de  energie  electrică  se
înţelege  un  consum  de  maximum  1%  din  energia
electrică  cumpărată.  Se  consideră  că are  calitatea  de
comerciant  persoană  impozabilă  cumpărătorul  care
deţine licenţa pentru administrarea pieţelor centralizate
de energie  electrică  eliberată  de Autoritatea Naţională
de  Reglementare  în  Domeniul  Energiei,  pentru

24.12.2020
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consideră  că  are  calitatea  de  comerciant  persoană
impozabilă  cumpărătorul  de  energie  electrică  care
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

1. deţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice
sau  o  licenţă  pentru  activitatea  traderului  de  energie
electrică,  eliberată  de  Autoritatea  Naţională  de
Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că
respectivul  cumpărător  este  un  comerciant  de  energie
electrică;
  2.  activitatea  sa  principală,  în  ceea  ce  priveşte
cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea
acesteia  şi  consumul  său  propriu  din  energia  electrică
cumpărată  este  neglijabil.  În  acest  sens,  persoana
impozabilă trebuie să depună la organul fiscal competent,
până pe data de 10 decembrie a fiecărui an, o declaraţie pe
propria  răspundere  din  care  să  rezulte  că  îndeplineşte
această  condiţie,  respectiv  că  în  perioada  ianuarie-
noiembrie  a  acelui  an  calendaristic  a  avut  un  consum
propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată,
care  este  valabilă  pentru  toate  achiziţiile  de  energie
electrică efectuate în anul calendaristic următor. Persoana
impozabilă  care  obţine  licenţa  de  furnizare  a  energiei
electrice sau licenţa pentru activitatea traderului de energie
electrică în perioada 1-31 decembrie a unui an calendaristic
trebuie să depună la organul fiscal competent, în perioada
1-20 ianuarie a anului calendaristic următor o declaraţie pe
propria răspundere din care să rezulte că a avut un consum
propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată în
perioada din luna decembrie în care a deţinut licenţa de
furnizare sau licenţa pentru activitatea traderului de energie
electrică,  care  este  valabilă  pentru  toate  achiziţiile  de
energie electrică efectuate în anul calendaristic în care se
depune  această  declaraţie.  A.N.A.F.  are  obligaţia  să
afişeze pe site-ul său lista persoanelor impozabile care au
depus declaraţiile respective cel târziu până pe data de 31
decembrie  a  fiecărui  an,  respectiv  până  pe  data  de  31

tranzacţiile  pe piaţa pentru ziua următoare şi  pe piaţa
intrazilnică. De asemenea se consideră că are calitatea
de  comerciant  persoană  impozabilă  cumpărătorul  de
energie  electrică  care  îndeplineşte  cumulativ
următoarele condiţii:
1.  deţine  o  licenţă  valabilă  de  furnizare  a  energiei
electrice,  o  licenţă  pentru  activitatea  traderului  de
energie  electrică  sau  orice  licenţă  care  permite
comercializarea  de  energie  electrică,  eliberată  de
Autoritatea  Naţională  de  Reglementare  în  Domeniul
Energiei,  care  face  dovada  că  respectivul  cumpărător
este un comerciant de energie electrică;
2.  activitatea  sa  principală,  în  ceea  ce  priveşte
cumpărările  de  energie  electrică,  o  reprezintă
revânzarea acesteia şi consumul său propriu din energia
electrică  cumpărată  este  neglijabil.  În  acest  sens,
persoana impozabilă trebuie să depună la organul fiscal
competent, până pe data de 10 decembrie a fiecărui an,
o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că
îndeplineşte această condiţie,  respectiv că în perioada
ianuarie-noiembrie  a  acelui  an  calendaristic  a  avut  un
consum propriu de maximum 1% din energia electrică
cumpărată, care este valabilă pentru toate achiziţiile de
energie electrică efectuate în anul calendaristic următor.
În cazul în care declaraţia pe propria răspundere vizează
perioade  anterioare  anului  depunerii,  persoana
impozabilă  va  menţiona  data  de  la  care  îndeplineşte
această  condiţie  pentru  a  fi  considerată  comerciant
persoana  impozabilă  de  la  acea  dată.  Persoana
impozabilă  care  obţine  licenţa  de  furnizare  a  energiei
electrice  sau  licenţa  pentru  activitatea  traderului  de
energie  electrică  sau  orice  licenţă  în  baza  căreia
efectuează  comercializare  de  energie  electrică, în
perioada 1-31 decembrie a unui an calendaristic trebuie
să depună la organul fiscal competent, în perioada 1-20
ianuarie a anului calendaristic următor, o declaraţie pe
propria  răspundere  din  care  să  rezulte  că  a  avut  un
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ianuarie a anului următor în cazul cumpărătorilor de energie
electrică  care  au  obţinut  licenţa  de  furnizare  a  energiei
electrice sau licenţa pentru activitatea traderului de energie
electrică între 1 şi 31 decembrie a fiecărui an. Furnizorul de
energie electrică nu aplică taxare inversă dacă în momentul
livrării  beneficiarul  care  avea  obligaţia  de  a  depune  la
organul fiscal competent declaraţia pe propria răspundere
privind consumul propriu neglijabil de energie electrică nu
figurează în "Lista persoanelor impozabile care au depus
declaraţiile  pe  propria  răspundere  pentru  îndeplinirea
condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul
fiscal". În cazul cumpărătorilor de energie electrică care au
obţinut  licenţa  de  furnizare  sau  licenţa  pentru  activitatea
traderului  de energie  electrică  între  1  şi  31 decembrie  a
anului  anterior,  furnizorii  pot  emite  facturi  de corecţie  cu
semnul minus conform art. 330 alin. (1) lit. b), în vederea
aplicării  taxării  inverse,  respectiv  a  regularizării  taxei  şi
restituirii acesteia către beneficiar pentru livrările efectuate
până la data afişării pe site-ul A.N.A.F. a cumpărătorului în
lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe
propria răspundere.  Pentru achiziţiile  de energie electrică
efectuate  în  anul  în  care  cumpărătorul  obţine  o  licenţă
valabilă  de  furnizare  a  energiei  electrice  sau  o  licenţă
pentru activitatea traderului de energie electrică, eliberată
de  Autoritatea  Naţională  de  Reglementare  în  Domeniul
Energiei, care face dovada că respectivul cumpărător este
un comerciant de energie electrică, cumpărătorul trebuie să
transmită vânzătorului  o declaraţie pe propria răspundere
din care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce
priveşte  cumpărările  de  energie  electrică,  o  reprezintă
revânzarea acesteia  şi  consumul  său propriu estimat  din
energia  electrică  cumpărată  este  neglijabil,  care  este
valabilă până la data de 31 decembrie a anului respectiv;

consum propriu de maximum 1% din energia electrică
cumpărată  în  perioada  din  luna  decembrie  în  care  a
deţinut licenţa de furnizare sau licenţa pentru activitatea
traderului de energie electrică sau licenţă în baza căreia
efectuează comercializare de energie electrică, care este
valabilă  pentru  toate  achiziţiile  de  energie  electrică
efectuate în anul calendaristic în care se depune această
declaraţie.  A.N.A.F.  are  obligaţia  să  afişeze  pe  site-ul
său  lista  persoanelor  impozabile  care  au  depus
declaraţiile  respective  cel  târziu  până  pe  data  de  31
decembrie a fiecărui an, respectiv până pe data de 31
ianuarie  a  anului  următor  în  cazul  cumpărătorilor  de
energie electrică care au obţinut  licenţa de furnizare a
energiei electrice sau licenţa pentru activitatea traderului
de  energie  electrică  sau  licenţa  în  baza  căreia
efectuează comercializare de energie electrică între 1 şi
31  decembrie  a  fiecărui  an.  Furnizorul  de  energie
electrică  nu  aplică  taxare  inversă  dacă  în  momentul
livrării  beneficiarul  care avea obligaţia  de a  depune la
organul  fiscal  competent  declaraţia  pe  propria
răspundere  privind  consumul  propriu  neglijabil  de
energie  electrică  nu  figurează  în  «Lista  persoanelor
impozabile  care  au  depus  declaraţiile  pe  propria
răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.
331  alin.  (2)  lit.  e)  pct.  2  din  Codul  fiscal».  În  cazul
cumpărătorilor  de  energie  electrică  care  au  obţinut
licenţa  de  furnizare  sau  licenţa  pentru  activitatea
traderului de energie electrică sau licenţa în baza căreia
efectuează comercializare de energie electrică între 1 şi
31 decembrie a anului anterior ori în cazul cumpărătorilor
de energie electrică care au depus declaraţia pe propria
răspundere  privind  consumul  propriu  neglijabil  de
energie electrică cu întârziere, furnizorii pot emite facturi
de corecţie cu semnul minus, conform art. 330 alin. (1)
lit.  b),  în  vederea  aplicării  taxării  inverse,  respectiv  a
regularizării  taxei  şi  restituirii  acesteia  către  beneficiar
pentru livrările  efectuate până la data afişării  pe site-ul
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A.N.A.F. a cumpărătorului în lista persoanelor impozabile
care  au  depus  declaraţiile  pe  propria  răspundere,  ori,
pentru  livrările  efectuate  de  la  data  menţionată  în
declaraţia pe propria răspundere până la data depunerii
de  către  cumpărător  a  acestei  declaraţii  în  cazul
depunerii  acesteia  cu  întârziere.  Pentru  achiziţiile  de
energie electrică efectuate în anul în care cumpărătorul
obţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice
sau  o  licenţă  pentru  activitatea  traderului  de  energie
electrică  sau  o  licenţă  în  baza  căreia  efectuează
comercializare  de  energie  electrică,  eliberată  de
Autoritatea  Naţională  de  Reglementare  în  Domeniul
Energiei,  care  face  dovada  că  respectivul  cumpărător
este  un  comerciant  de energie  electrică,  cumpărătorul
trebuie să transmită vânzătorului o declaraţie pe propria
răspundere  din  care  să  rezulte  că  activitatea  sa
principală,  în  ceea ce priveşte  cumpărările  de energie
electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul
său propriu estimat din energia electrică cumpărată este
neglijabil,  care  este  valabilă  până  la  data  de  31
decembrie a anului respectiv.

168.  Art. 331 “Măsuri de simplificare”
(2) Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt:

 Art. 331 “Măsuri de simplificare”
La art. 331 alin. (2) se introduce lit. l):
(2)  Operaţiunile  pentru  care  se  aplică  taxarea  inversă
sunt:
…
 l)  livrarea  de  gaze  naturale  către  un  comerciant
persoană  impozabilă,  stabilit  în  România  conform  art.
266  alin.  (2).  Comerciantul  persoană  impozabilă
reprezintă  persoana  impozabilă  a  cărei  activitate
principală,  în  ceea  ce  priveşte  cumpărările  de  gaze
naturale,  o  reprezintă  revânzarea  acestora  şi  al  cărei
consum  propriu  de  gaze  naturale  este  neglijabil.  Prin
consum propriu neglijabil  de gaze naturale se înţelege
un  consum  de  maximum  1%  din  cantitatea  de  gaze
naturale  cumpărată.  Se  consideră  că  are  calitatea  de

24.12.2020
vezi art. III Legea

nr. 296/2020
 menţionat  la

sfârșitul tabelului
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comerciant  persoană  impozabilă  cumpărătorul  care
deţine licenţa pentru administrarea pieţelor centralizate
de gaze naturale eliberată de Autoritatea Naţională de
Reglementare în Domeniul  Energiei,  pentru tranzacţiile
în  care  acesta  deţine  calitatea  de  contraparte.  De
asemenea, se consideră că are calitatea de comerciant
persoană impozabilă cumpărătorul de gaze naturale care
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  1.  deţine  o  licenţă  valabilă  de  furnizare  de  gaze
naturale  sau  o  licenţă  pentru  activitatea  traderului  de
gaze  naturale,  eliberată  de  Autoritatea  Naţională  de
Reglementare în Domeniul  Energiei,  care face dovada
că respectivul  cumpărător este un comerciant de gaze
naturale;
  2.  activitatea  sa  principală,  în  ceea  ce  priveşte
cumpărările de gaze naturale,  o reprezintă revânzarea
acestora şi consumul său propriu din cantitatea de gaze
naturale  cumpărată  este  neglijabil.  În  acest  sens,
persoana impozabilă trebuie să depună la organul fiscal
competent, până pe data de 10 decembrie a fiecărui an,
o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că
îndeplineşte această condiţie,  respectiv că în perioada
ianuarie-noiembrie  a  acelui  an  calendaristic  a  avut  un
consum propriu de maximum 1% din cantitatea de gaze
naturale  cumpărată,  care  este  valabilă  pentru  toate
achiziţiile de gaze naturale efectuate în anul calendaristic
următor.  Persoana  impozabilă  care  obţine  licenţa  de
furnizare de gaze naturale sau licenţa pentru activitatea
traderului de gaze naturale în perioada 1-31 decembrie a
unui an calendaristic trebuie să depună la organul fiscal
competent,  în  perioada  1-20  ianuarie  a  anului
calendaristic următor, o declaraţie pe propria răspundere
din  care  să  rezulte  că  a  avut  un  consum propriu  de
maximum 1% din cantitatea de gaze naturale cumpărată
în perioada din luna decembrie în care a deţinut licenţa
de furnizare sau licenţa pentru activitatea traderului de
gaze naturale, care este valabilă pentru toate achiziţiile
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de gaze naturale efectuate în anul calendaristic în care
se depune această declaraţie. A.N.A.F. are obligaţia să
afişeze pe site-ul său lista persoanelor impozabile care
au depus declaraţiile respective cel târziu până pe data
de 31 decembrie a fiecărui an, respectiv până pe data de
31 ianuarie a anului următor în cazul cumpărătorilor de
gaze  naturale  care  au  obţinut  licenţa  de  furnizare  de
gaze naturale sau licenţa pentru activitatea traderului de
gaze  naturale  între  1  şi  31  decembrie  a  fiecărui  an.
Furnizorul  de  gaze  naturale  nu  aplică  taxare  inversă
dacă în momentul livrării beneficiarul care avea obligaţia
de a depune la organul fiscal  competent declaraţia pe
propria răspundere privind consumul propriu neglijabil de
gaze  naturale  nu  figurează  în  «Lista  persoanelor
impozabile  care  au  depus  declaraţiile  pe  propria
răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.
331  alin.  (2)  lit.  l)  pct.  2  din  Codul  fiscal».  În  cazul
cumpărătorilor de gaze naturale care au obţinut licenţa
de furnizare sau licenţa pentru activitatea traderului de
gaze naturale între 1 şi 31 decembrie a anului anterior
ori  în  cazul  cumpărătorilor  de  gaze  naturale  care  au
depus declaraţia pe proprie răspundere privind consumul
propriu neglijabil de gaze naturale cu întârziere, furnizorii
pot emite facturi de corecţie cu semnul minus, conform
art. 330 alin. (1) lit. b), în vederea aplicării taxării inverse,
respectiv a regularizării  taxei şi restituirii  acesteia către
beneficiar pentru livrările efectuate până la data afişării
pe site-ul A.N.A.F. a cumpărătorului în lista persoanelor
impozabile  care  au  depus  declaraţiile  pe  propria
răspundere  ori  pentru  livrările  efectuate  de  la  data
menţionată în declaraţia pe propria răspundere până la
data depunerii de către cumpărător a acestei declaraţii în
cazul depunerii  acesteia cu întârziere. Pentru achiziţiile
de gaze naturale efectuate în anul în care cumpărătorul
obţine o licenţă valabilă de furnizare de gaze naturale
sau  o  licenţă  pentru  activitatea  traderului  de  gaze
naturale,  eliberată  de  Autoritatea  Naţională  de
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Reglementare în Domeniul  Energiei,  care face dovada
că respectivul  cumpărător este un comerciant de gaze
naturale, cumpărătorul trebuie să transmită vânzătorului
o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că
activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările
de gaze naturale,  o  reprezintă  revânzarea  acestora şi
consumul  său  propriu  estimat  din  cantitatea  de  gaze
naturale  cumpărată  este  neglijabil,  care  este  valabilă
până la data de 31 decembrie a anului respectiv.

169. Art. 331 “Măsuri de simplificare”

(6) Prevederile alin. (2) lit. c), d), e), f), i), j) şi k) se aplică
până la data de 30 iunie 2022 inclusiv.

Art. 331 “Măsuri de simplificare”

(6) Prevederile alin. (2) lit. c), d), e), f), i), j), k)  şi l) se
aplică până la data de 30 iunie 2022 inclusiv.

24.12.2020

OUG 226/2020**

Art.
XV

Pct.:

Forma Codului fiscal în vigoare ÎNAINTE de modificările
aduse de OUG 226/2020**

Forma Codului fiscal în vigoare DUPĂ modificările
aduse de OUG 226/2020**

Data intrării în
vigoare

1. Art. 318 “Prevederi generale referitoare la înregistrare”

(1) Codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform
art.  316  şi  317,  are  prefixul  RO,  conform  Standardului
internaţional ISO 3166 - alpha 2.

Art.  318  “Prevederi  generale  referitoare  la
înregistrare”

(1)  Fiecare  număr  de  identificare  în  scopuri  de  TVA
cuprinde un prefix în conformitate cu codul ISO 3166 -
alfa 2 - prin care se identifică fiecare stat membru ce a
atribuit  respectivul  număr.  Cu  toate  acestea,  Grecia
poate  utiliza  prefixul  „EL“.  Pentru  Irlanda  de  Nord  se
utilizează prefixul „XI“.  Codul de înregistrare în scopuri
de TVA, atribuit conform art. 316 şi 317, are prefixul RO,
conform Standardului internaţional ISO 3166 - alpha 2.

01.01.2021

2. Art. 326 ”Plata taxei la buget”

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), nu se face plata
efectivă la organele vamale pentru:
…

Art. 326 ”Plata taxei la buget”
La  articolul 326 alineatul alineatul (4), litera d)  va avea
următorul cuprins:
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3),  nu se face
plata efectivă la organele vamale pentru:
…

01.01.2021
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d) importurile de bunuri prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. a)-c)
şi lit. i)-k), realizate de persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316.

d) importurile de bunuri prevăzute la art. 331 alin. (2) lit.
b),  c) şi  i)-k),  realizate  de  persoanele  impozabile
înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316.

*Legea  nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial 1269 din 21 decembrie 2020.
              
**OUG nr. 226 / 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene a fost 
publicată în Monitorul Oficial 1332 din 31 decembrie 2020.

Alte precizări aduse de Legea nr. 296/2020 
ART. III
    Pentru aplicarea prevederilor art. 331 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările aduse prin prezenta lege, în anul în care legea a intrat în vigoare, comerciantul persoană impozabilă cumpărător de gaze naturale 
trebuie să transmită vânzătorului o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că activitatea sa principală în ceea ce priveşte cumpărările de gaze 
naturale o reprezintă revânzarea acestora şi consumul său propriu estimat din cantitatea de gaze naturale cumpărată este neglijabil, care este valabilă până la 
data de 31 decembrie a anului de intrare în vigoare a legii.
ART. IV
    Prevederile art. I pct. 159 din prezenta lege se aplică pentru creanţele al căror termen de plată stabilit de părţi, ori în lipsa acestuia, data emiterii facturii, 
intervine începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

        -  Material informativ elaborat de Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili – DGRFP Brasov la data de  07.01.2021 -     


