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INFORMARE DE  PRESĂ 
 

Direc ţia General ă Regional ă a Finan ţelor Publice Gala ţi aduce în atenţia persoanelor 
impozabile înregistrate în scopuri de TVA că, potrivit OUG nr.111/2013, începând cu 1 
ianuarie 2014 sistemul de TVA la încasare a devenit  op ţional. 

Începând cu 1 ianuarie 2014, sistemul de TVA la încasare poate fi aplicat de persoanele 
impozabile înregistrate în scopuri de TVA, ce au sediul activităţii economice în România, dacă 
în anul calendaristic precedent au  realizat o cifră de afaceri mai mică de 2.250.000 lei. 
 
Nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare: 
- persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic; 
- persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România; 
- persoanele impozabile care în anul precedent au depăşit plafonul de 2.250.000 lei; 
- persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului şi care au 

depăşit plafonul de 2.250.000 lei 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. 

  
Pentru contribuabilii care optează pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare,  
exigibilitatea TVA  intervine la data încas ării contravalorii integrale sau par ţiale  a livrării 
de bunuri sau prestării de servicii. A fost abrogată obligaţia colectării TVA la 90 de zile de la 
emiterea facturii pentru facturile neîncasate. 

Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare este obligată 
să aplice sistemul respectiv cel puţin până la sfârşitul anului calendaristic în care a optat 
pentru aplicarea sistemului, cu excepţia situaţiei în care în cursul aceluiaşi an cifra de afaceri 
depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, caz în care sistemul se aplică până la sfârşitul perioadei 
fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.  
 

Persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul  TVA la încasare: 

- pot continua aplicarea sistemului TVA la încasare, fără depunerea vreunei notificări, dacă 
sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem, caz în care se consideră că au optat pentru 
continuarea aplicării sistemului; 

- pot solicita oricând în cursul anului 2014, să fie radiate din Registrul persoanelor 
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare prin depunerea unei notificări la organele 
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fiscale competente (între data de 1 şi 25 ale lunii), chiar dacă sunt eligibile pentru 
aplicarea  acestui sistem. Radierea din registru se face începând cu data de 1 a perioadei 
fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea, până la data radierii persoanele 
impozabile având obligaţia de a aplica sistemul TVA la încasare.  

- au obligaţia să depună la organele fiscale competente până la data de 25 ianuarie 2014 o 
notificare în situaţia în care au depăşit plafonul de 2.250.000 lei în ultima perioadă fiscală 
a anului 2013, în vederea radierii din Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la 
încasare.  

Notificarea organului fiscal privind  aplicarea /încetarea aplicării sistemului TVA la încasare se 
face prin depunerea formularului(097). 

Atât în cazul  persoanelor impozabile care continuă aplicarea sistemului TVA la încasare cât 
şi a celor care ies din sistem, pentru operaţiunile al căror fapt  generator de taxă a intervenit 
până la data de 31 decembrie 2013, precum  şi pentru facturile emise înainte de această 
dată, în situaţia în care cea de- a 90- a zi calendaristică de la data emiterii facturii sau de la 
termenul limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii este ulterioară datei de 31 decembrie 
2013, exigibilitatea taxei intervine la data încasării totale sau parţiale a contravalorii bunurilor 
livrate/serviciilor prestate. 

 

 
Inspector asistent DGRFP Gala ţi 

Ionica Lefterache 
 
 

 

 

 

 


