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Precizări privind formularul (097) 
"Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" 

 
   

I.CINE ARE OBLIGAȚIA DEPUNERII FORMULARULUI 
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care optează 
pentru aplicarea sistemului TVA la încasare sau pentru încetarea aplicării acestui sistem, în 
condiţiile prevăzute de art. 282 şi de art. 324 alin. (12) şi (14) din Codul fiscal.   

Important! 
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, a căror cifră de afaceri în anul calendaristic 
precedent nu a depăşit plafonul de 4.500.000 lei (cu condiţia ca la data exercitării opţiunii 
să nu fi depăşit plafonul).  

b)persoanele impozabile, care au sediul activităţii economice în România, care se 
înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 în cursul anului şi care optează pentru 
aplicarea sistemului TVA la încasare fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, 
fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA(cu condiţia ca la data exercitării 
opţiunii să nu fi depăşit plafonul.).  

 
II.CINE NU ATE OBLIGAȚIA DEPUNERII FORMULARULUI 
Persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la 

încasare, astfel cum sunt menţionate la art. 282 alin. (4) din Codul fiscal.  
 
Important! 
Nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare: 
a) persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic; 
b) persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România; 
c) persoanele impozabile care în anul precedent au depăşit plafonul de 4.500.000 

lei; 
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 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. 
 

III.TERMEN DE DEPUNERE 
      a) pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare 
începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare - persoanele 
impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul 
de 4.500.000 lei şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiţia ca 
la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs;   

 

 
 



 
 

 

b) pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, de către persoanele impozabile care se 
înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, fie începând cu data înregistrării în scopuri 
de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA;   

c) pentru ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonului de 4.500.000 lei, până la data 
de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit 
plafonul - persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşesc 
plafonul;   

d) pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, între data de 1 şi 20 a oricărei luni - 
persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul 
unui an plafonul, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv. Persoanele impozabile 
nu pot renunţa la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru 
aplicarea sistemului, potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei de la lit. 
c).    
 

IV.MODALITATEA DE COMPLETARE ȘI DEPUNERE 
Formularul se completează înscriindu-se cu majuscule, citeţ, corect şi complet toate 

datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmeşte în două exemplare, din care:   
   - un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent 
sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire;   
   - un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.  

Formularul se descarcă de pe siteul: www.anaf.ro - secțiunea Asistență 
Contribuabili- Declararea obligațiilor fiscale- Toate formularele, cu explicații. 

V.BAZĂ LEGALĂ:O.P.A.N.A.F. nr. 409/2021 pentru modificarea şi completarea 
unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la încasare. Publicat în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 278 din 19 martie 2021.  


