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Precizări privind  formularul (085) "Opţiune privind 
prevederilor art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 

 
I.CINE ARE OBLIGAȚIA COMPLETĂRII FORMULARULUI
Formularul (085) "Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării 

275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal" se 
completează şi se depune de persoanele impozabile stabilite sau care îşi au domiciliul 
stabil sau reşedinţa obişnuită în România care efectuează v
bunuri la distanţă, cu locul de începere a expedierii sau transportului în România, care 
sunt expediate sau transportate către un alt stat membru şi/sau care prestează servicii de 
telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune,
electronică către persoane neimpozabile dintr
nu depăşeşte în anul calendaristic curent şi nu a depăşit nici în cursul anului calendaristic 
precedent 10.000 euro (46.337 lei).

IMPORTANT! 
- Secţiunea III "Opţiune privind aplicarea prevederilor art. 275 alin. (2) şi art. 278 

alin. (5) lit. h) din Codul fiscal"
conformitate cu prevederile art. 278
vânzărilor la distanţă şi/sau locul prestării serviciilor de telecomunicaţii, de 
radiodifuziune şi televiziune, precum şi a serviciilor furnizate pe cale electronică să fie 
stabilit în conformitate cu prevederile art. 275 ali
Codul fiscal, respectiv la beneficiar.

- Secţiunea IV "Încetarea opţiunii privind aplicarea prevederilor art. 275 alin. (2) şi 
art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal"
aplicat cel puţin 2 ani calendaristici prevederile art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. 
h) din Codul fiscal şi care urmează să aplice prevederile art. 2781
fiscal. 

II. MODALITATEA DE DEPUNERE
Formularul se completează î

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 poşt
- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.
Formularul se poate depune şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, 

potrivit legii. 
III.BAZĂ LEGALĂ - O.P.A.N.A.F. nr.

modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (085) "Opţiune 
privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. 
h) din Legea nr. 227/2015 pr
august 2021. 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă
1.783/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale 
formularului (085) "Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 
alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", publicat în Monitorul Oficial al 
României nr. 559 din 8 iulie 2019.

ȚELOR        

ția Națională de Administrare Fiscală 
Generala Regională a Finanțelor 

ția Județeană a Finanțelor Publice Vrancea 

Precizări privind  formularul (085) "Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării 
prevederilor art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal" 

ȚIA COMPLETĂRII FORMULARULUI 
Formularul (085) "Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării 

275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal" se 
completează şi se depune de persoanele impozabile stabilite sau care îşi au domiciliul 
stabil sau reşedinţa obişnuită în România care efectuează vânzări intracomunitare de 
bunuri la distanţă, cu locul de începere a expedierii sau transportului în România, care 
sunt expediate sau transportate către un alt stat membru şi/sau care prestează servicii de 
telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum şi servicii furnizate pe cale 
electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală 
nu depăşeşte în anul calendaristic curent şi nu a depăşit nici în cursul anului calendaristic 
precedent 10.000 euro (46.337 lei). 

Secţiunea III "Opţiune privind aplicarea prevederilor art. 275 alin. (2) şi art. 278 
alin. (5) lit. h) din Codul fiscal" se bifează de către persoanele impozabile care optează, în 
conformitate cu prevederile art. 2781 alin. (3) din Codul fiscal, ca locul livrării în cazul 
vânzărilor la distanţă şi/sau locul prestării serviciilor de telecomunicaţii, de 
radiodifuziune şi televiziune, precum şi a serviciilor furnizate pe cale electronică să fie 
stabilit în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. h) din 
Codul fiscal, respectiv la beneficiar. 

Secţiunea IV "Încetarea opţiunii privind aplicarea prevederilor art. 275 alin. (2) şi 
art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal" se bifează de către persoanele impozabile 
aplicat cel puţin 2 ani calendaristici prevederile art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. 
h) din Codul fiscal şi care urmează să aplice prevederile art. 2781

II. MODALITATEA DE 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 poate depune şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, 

O.P.A.N.A.F. nr. 1.254 din 9 august 2021 pentru aprobarea 
modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (085) "Opţiune 
privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. 
h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal".Publicat în Monitorul Oficial Nr. 788 din 17 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă
1.783/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale 

(085) "Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 
alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", publicat în Monitorul Oficial al 
României nr. 559 din 8 iulie 2019.

aplicarea/încetarea aplicării 
prevederilor art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 

Formularul (085) "Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 
275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal" se 
completează şi se depune de persoanele impozabile stabilite sau care îşi au domiciliul 

ânzări intracomunitare de 
bunuri la distanţă, cu locul de începere a expedierii sau transportului în România, care 
sunt expediate sau transportate către un alt stat membru şi/sau care prestează servicii de 

precum şi servicii furnizate pe cale 
un alt stat membru, a căror valoare totală 

nu depăşeşte în anul calendaristic curent şi nu a depăşit nici în cursul anului calendaristic 

Secţiunea III "Opţiune privind aplicarea prevederilor art. 275 alin. (2) şi art. 278 
se bifează de către persoanele impozabile care optează, în 

al, ca locul livrării în cazul 
vânzărilor la distanţă şi/sau locul prestării serviciilor de telecomunicaţii, de 
radiodifuziune şi televiziune, precum şi a serviciilor furnizate pe cale electronică să fie 

n. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. h) din 

Secţiunea IV "Încetarea opţiunii privind aplicarea prevederilor art. 275 alin. (2) şi 
se bifează de către persoanele impozabile care au 

aplicat cel puţin 2 ani calendaristici prevederile art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. 
 alin. (1) din Codul 

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 

Formularul se poate depune şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, 

1.254 din 9 august 2021 pentru aprobarea 
modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (085) "Opţiune 
privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. 

ivind Codul fiscal".Publicat în Monitorul Oficial Nr. 788 din 17 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă O.P.A.N.A.F.  nr. 
1.783/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale 

(085) "Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 
alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", publicat în Monitorul Oficial al 


