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Înregistrarea în scopuri de TVA pentru aplicarea unor regimuri speciale

 
 În  Monitorul Oficial nr.
aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale 
pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau 
efectuează vânzări de bunuri la dist
adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 şi art. 315
care România este stat membru de înregistrare, precum şi pentru modificarea unor 
prevederi procedurale. 
 Modifică următoarele acte normative:
 
 - OPANAF  3.775/2015

 Se modifică, în sensul
organ fiscal competent 
impozabile care prestează
bunuri la distanţă, prevăzute
persoanele impozabile care
pentru administrarea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de 

radiodifuziune sau de televiziune.

 - OPANAF. 3.725/2017

 Se modifică, în sensul
completează de  contribuabilul
neînregistrată în scopuri de TVA în România, care are obligaţia, conform art. 316 alin. (6) 
din Codul fiscal, să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, 
de efectuarea de vânzări intracomunitare de bunuri la distanţă conform art. 266 alin. (1) 
pct. 35 din Codul fiscal, care au locul de începere a expedierii sau transportului bunurilor 
în România şi pentru care optează să utilizeze regimul special prevăzut la art. 
Codul fiscal. 

 La data intrării în
pentru aprobarea Procedurii
unuia dintre regimurile 
radiodifuziune sau televiziune,
potrivit prevederilor art.
stat membru de înregistrare.
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Înregistrarea în scopuri de TVA pentru aplicarea unor regimuri speciale

ficial nr. 853/07.09.2021 a fost publicat  OPANAF 1.387/2021 pentru 
aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale 
pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau 
efectuează vânzări de bunuri la distanţă, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea 
adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 şi art. 3152 din Codul fiscal, în situaţia în 
care România este stat membru de înregistrare, precum şi pentru modificarea unor 

 
difică următoarele acte normative: 

3.775/2015  

sensul că Administraţia fiscală pentru contribuabili
 pentru administrarea regimurilor speciale pentru

prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează
prevăzute de art. 314, art. 315 şi art. 3152 din Codul

care aleg România ca stat membru de înregistrare,
administrarea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de 

diodifuziune sau de televiziune. 

3.725/2017  

sensul că Instrucțiunile de completare a formularului
contribuabilul-persoană impozabilă nestabilită în România şi 

neînregistrată în scopuri de TVA în România, care are obligaţia, conform art. 316 alin. (6) 
din Codul fiscal, să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, 

tuarea de vânzări intracomunitare de bunuri la distanţă conform art. 266 alin. (1) 
pct. 35 din Codul fiscal, care au locul de începere a expedierii sau transportului bunurilor 
în România şi pentru care optează să utilizeze regimul special prevăzut la art. 

în vigoare a prezentului ordin se abrogă OPANAF
Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile,

 speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii,
televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea

art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în
înregistrare.  
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Înregistrarea în scopuri de TVA pentru aplicarea unor regimuri speciale 

OPANAF 1.387/2021 pentru 
aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale 
pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau 

anţă, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea 
din Codul fiscal, în situaţia în 

care România este stat membru de înregistrare, precum şi pentru modificarea unor 

contribuabili nerezidenţi este 
pentru persoanele 

efectuează vânzări de 
Codul fiscal, pentru 

înregistrare, și nu doar 

administrarea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de 

formularului 015 se 
persoană impozabilă nestabilită în România şi 

neînregistrată în scopuri de TVA în România, care are obligaţia, conform art. 316 alin. (6) 
din Codul fiscal, să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, și  înainte 

tuarea de vânzări intracomunitare de bunuri la distanţă conform art. 266 alin. (1) 
pct. 35 din Codul fiscal, care au locul de începere a expedierii sau transportului bunurilor 
în România şi pentru care optează să utilizeze regimul special prevăzut la art. 315 din 

OPANAF nr. 3.737/2016 
impozabile, în vederea utilizării 

telecomunicaţii, de 
valoarea adăugată, 

în care România este 
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