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Clarificări referitoare la implementarea regimului TVA aplicabil comer
comerțului
electronic, în vigoare de la 1 iulie 2021
1.Înregistrarea
gistrarea pentru aplicarea în România a regimului special de la art.
315 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, (vânzări
intracomunitare de bunuri la distan
distanță, livrări de bunuri interne efectuate de
interfețele
țele electronice, serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în UE)
este posibilă pentru:
-persoane
persoane impozabile cu sediul activită
activității economice în România
omânia, sau
-persoane
persoane impozabile care nu au sediul activită
activității în Uniunea
niunea Europeană , dar
dispun de un sediu fix în România,
România sau
-persoane
persoane impozabile care nu au sediul activită
activității
ții economice în U
Uniunea Europeană
și nici nu dispun de un sediu fix în România,
România, dar efectuează vânzări
intracomunitare de bunuri la distan
distanță cu locul de plecare al
expedierii/transportului din România.
România
2.Pentru
ntru opera
operațiunile de la art.315 din Codul fiscal,, persoanele impozabile
pot utiliza codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit conform art 316 sau 317
din Codul fiscal.
operațiunile de la art.315 din Codul fiscal,, persoanele impozabile
3.Pentru opera
au obligația
ția de a depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, o
declarație
ție specială de TVA (formular 398), chiar dacă nu au fost efectuate
operațiuni.
În ceea ce prive
privește
te pragul de 10.000 euro, de la data de 01 iulie 2021 au
4.În
fost incluse în calculul acestuia, pe lângă serviciile TBE (servicii de telecomunicații,
telecomunica
de radiodifuziune și de televiziune), și vânzările intracomunitare de bunuri la
distanță.
Deci, în calculul pragului
agului de 10.000 euro se includ atât operațiunile
operațiunile ce constau în
servicii TBE, cât și vânzările intracomunitare de bunuri la distanță.
Prin urmare, prestările de servicii TBE și vânzările intracomunitare de bunuri la
distanță
ță vor fi impozitate îîn România, dacă
ă furnizorul este stabilit în România
România, în
1
anumite condiții,
ții, prevăzute la alin.1 al art 278 din Codul fiscal.
5.Furnizorul/prestatorul
Furnizorul/prestatorul poate decide să nu utilizeze pragul de 10.000 euro
șii să aplice normele legale privind locul de livrare/prestare ( de ex. impozitarea în
statul membru în care este stabilit clientul serviciilor TBE, sau în statul membru
în care se află bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul
bunurilor).
În această situație,
ție, dacă furnizorul/prestatorul este stabilit în România
R
din punct
de vedere al TVA, poate alege să se înregistreze pentru regimul special de la art.
315 din Codul fiscal,, chiar dacă nu depă
depășește
șește pragul de 10.000 euro.

6.Dacă o persoană impozabilă este înregistrată în scopuri de TVA în alte
state membre, anularea înregistrării în scopuri de TVA se face potrivit prevederilor
aplicabile în respectivele state membre.
7.Dacă o persoană impozabilă este înregistrată în alt SM pentru aplicarea
regimului OSS, aplică respectivul regim pentru toate operațiunile efectuate către
consumatorii stabiliți în Uniunea Europeană, inclusiv România.
În acest caz, chiar dacă furnizorul/prestatorul este obligat la plata TVA pentru
operațiuni impozabile în România, acesta nu trebuie să se înregistreze în România
din punct de vedere al TVA, obligațiile de declarare și plată a TVA fiind îndeplinite
în statul membru de înregistrare, prin intermediul OSS.
8.Cursul de schimb aplicabil pentru calculul pragului de 10.000 euro este cel
publicat de Banca Centrală Europeană la data adoptării Directivei UE 2017/2455,
pentru România fiind de 46.337 lei.
Bdul Independenței nr. 24, Focșani
Tel : +40 237.236.600
Fax : +40 236.21.72.66
e-mail : ajfp.vrancea@anaf.ro

Page 2/2

