Modific ri aduse Codului fiscal din perspectiva TVA prin Ordonan a 6/2020*

Prevederile Codului fiscal în vigoare DUP modific rile aduse de
Prevederile Codului fiscal în vigoare ÎNAINTE de modific rile aduse de
Ordonan a 6/2020
Ordonan a 6/2020
TITLUL VII - Taxa pe valoarea ad ugat
CAPITOLUL I - Defini ii
La articolul 267, alineatele (2) i (3) se modific
i vor avea urm torul
ART. 267 - Aplicare teritorial
(2) Urm toarele teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Uniunii cuprins:
"(2) Urm toarele teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Uniunii
Europene se exclud din teritoriul Uniunii Europene din punctul de vedere al
Europene se exclud din teritoriul Uniunii Europene din punctul de vedere al
taxei: Norme metodologice
taxei:
a) Republica Federal Germania:
a) Republica Federal Germania:
1. Insula Heligoland;
1. Insula Heligoland;
2. teritoriul Busingen;
2. teritoriul Busingen;
b) Regatul Spaniei:
b) Regatul Spaniei:
1. Ceuta;
1. Ceuta;
2. Melilla;
2. Melilla;
c) Republica Italian :
c) Republica Italian :
1. Livigno;
Livigno.
2. Campione d'Italia;
(3) Urm toarele teritorii care fac parte din teritoriul vamal al Uniunii
3. apele italiene ale Lacului Lugano.
(3) Urm toarele teritorii care fac parte din teritoriul vamal al Uniunii Europene Europene se exclud din teritoriul Uniunii Europene din punctul de vedere al
se exclud din teritoriul Uniunii Europene din punctul de vedere al taxei: Norme taxei:

a) Insulele Canare;
metodologice
b) teritoriile franceze men ionate la art. 349 i art. 355 alin. (1) din Tratatul
a) Insulele Canare;
b) teritoriile franceze men ionate la art. 349 i art. 355 alin. (1) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene;
c) Muntele Athos;
privind func ionarea Uniunii Europene;
d) Insulele Aland;
c) Muntele Athos;
e) Insulele anglo-normande;
d) Insulele Aland;
f) Campione d'Italia;
e) Insulele anglo-normande.
g) apele italiene ale lacului Lugano."
CAPITOLUL IV - Opera iuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei
Dup articolul 270 se introduce un nou articol, articolul 270^1, cu
urm torul cuprins:
"ART. 270^1
Stocuri la dispozi ia clientului
(1) Transferul de c tre o persoan impozabil de bunuri care fac parte din
activele activit ii sale economice c tre un alt stat membru în cadrul regimului
de stocuri la dispozi ia clientului nu este tratat ca o livrare de bunuri efectuat
cu titlu oneros.
(2) În sensul prezentului articol, se consider
regimul de stocuri la
dispozi ia clientului exist atunci când sunt îndeplinite urm toarele condi ii:
a) bunurile sunt expediate sau transportate de o persoan impozabil sau
de o parte ter în numele s u c tre un alt stat membru, în vederea livr rii
bunurilor respective în acel stat membru, într-un stadiu ulterior i dup sosire,
tre alt persoan impozabil care are dreptul s intre în posesia
respectivelor bunuri în conformitate cu un acord existent între ambele
persoane impozabile;
b) persoana impozabil care expediaz sau transport bunurile nu i-a
stabilit activitatea economic i nici nu are un sediu fix în statul membru c tre
care sunt expediate sau transportate bunurile;
c) persoana impozabil
reia îi sunt destinate a fi livrate bunurile este
identificat în scopuri de TVA în statul membru c tre care sunt expediate sau
transportate bunurile i atât identitatea sa, cât i codul de înregistrare în
scopuri de TVA care i-a fost atribuit de statul membru respectiv sunt
cunoscute de persoana impozabil men ionat la lit. b) în momentul în care
începe expedierea sau transportul bunurilor. În situa ia în care bunurile sunt

expediate din alt stat membru în România, codul de înregistrare în scopuri de
TVA al persoanei impozabile c reia îi sunt destinate bunurile este reprezentat
de codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit conform art. 316 sau 317;
d) persoana impozabil care expediaz sau transport bunurile
înregistreaz transferul bunurilor în registrul prev zut la art. 321 alin. (6), în
cazul în care bunurile sunt expediate sau transportate din România în alt stat
membru sau în cazul în care bunurile sunt expediate sau transportate din alt
stat membru în România, în registrul corespunz tor prev zut în legisla ia
acelui stat membru i include identitatea persoanei impozabile care
achizi ioneaz bunurile, precum i codul de înregistrare în scopuri de TVA
atribuit acesteia de statul membru c tre care sunt expediate sau transportate
bunurile în declara ia recapitulativ
prev zut
la art. 325 sau la
corespondentul acestui articol din legisla ia statului membru din care sunt
expediate sau transportate bunurile.
(3) În cazul în care sunt îndeplinite condi iile stabilite la alin. (2) i
transferul dreptului de a dispune de bunuri ca proprietar c tre persoana
impozabil men ionat la alin. (2) lit. c) are loc în termenul men ionat la alin.
(4), în momentul transferului se consider :
a) c a fost realizat o livrare de bunuri în conformitate cu art. 294 alin.
(2) lit. a) de c tre persoana impozabil care a expediat sau a transportat
bunurile, fie ea îns i, fie prin intermediul unei ter e p i, în situa ia în care
România este statul membru din care au fost expediate sau transportate
bunurile, i o achizi ie intracomunitar în statul membru de destina ie;
b) c a fost realizat o achizi ie intracomunitar de bunuri în România de
tre persoana impozabil
reia îi sunt livrate bunurile respective, conform
art. 273 alin. (1), în situa ia în care România este statul membru c tre care au
fost expediate sau transportate bunurile, i o livrare intracomunitar în statul
membru din care au fost expediate sau transportate bunurile.
(4) În cazul în care, în termen de 12 luni de la sosirea bunurilor în statul
membru c tre care au fost expediate sau transportate, bunurile nu au fost
livrate persoanei impozabile c reia i-au fost destinate men ionate la alin. (2)
lit. c) i la alin. (6) i nu a survenit niciuna dintre circumstan ele prev zute la
alin. (7), se consider
:
a) are loc un transfer în în elesul art. 270 alin. (10) i (11), în ziua
urm toare expir rii perioadei de 12 luni, în situa ia în care România este statul
membru din care au fost expediate sau transportate bunurile, i o achizi ie

intracomunitar în statul membru de destina ie;
b) are loc o achizi ie intracomunitar în în elesul art. 273 alin. (2) lit. a), în
ziua urm toare expir rii perioadei de 12 luni, în situa ia în care România este
statul membru c tre care au fost expediate sau transportate bunurile, i un
transfer în statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile.
(5) Nu se consider
are loc un transfer în în elesul art. 270 alin. (10) i
(11) în cazul în care se îndeplinesc urm toarele condi ii:
a) dreptul de a dispune de bunuri nu a fost transferat, iar bunurile
respective sunt returnate în statul membru din care au fost expediate sau
transportate, în termenul men ionat la alin. (4); i
b) persoana impozabil care a expediat sau transportat bunurile
înregistreaz returul acestora în registrul prev zut la art. 321 alin. (6).
(6) În cazul în care în termenul men ionat la alin. (4), persoana impozabil
men ionat la alin. (2) lit. c) este înlocuit cu o alt persoan impozabil , nu se
consider
are loc un transfer în în elesul art. 270 alin. (10) i (11) în
momentul înlocuirii, cu urm toarele condi ii:
a) sunt îndeplinite toate celelalte condi ii aplicabile de la alin. (2); i
b) înlocuirea se înregistreaz de c tre persoana impozabil prev zut la
alin. (2) lit. b) în registrul prev zut la art. 321 alin. (6).
(7) În cazul în care în termenul prev zut la alin. (4) nu mai este îndeplinit
oricare dintre condi iile stabilite la alin. (2) i (6), în conformitate cu art. 270
alin. (10) i (11) se consider a avea loc un transfer de bunuri în momentul în
care condi ia respectiv nu mai este îndeplinit .
(8) În cazul în care bunurile sunt livrate unei alte persoane decât
persoana impozabil men ionat la alin. (2) lit. c) sau la alin. (6), condi iile
stabilite la alin. (2) i (6) se consider
înceteaz
mai fie îndeplinite
imediat înainte de o astfel de livrare.
(9) În cazul în care bunurile sunt expediate sau transportate în alt ar
decât statul membru din care au fost transferate ini ial, condi iile stabilite la
alin. (2) i (6) se consider
înceteaz
mai fie îndeplinite imediat înainte
de începerea unei astfel de expedieri sau a unui astfel de transport în alt
ar .
(10) În caz de distrugere, pierdere sau furt al bunurilor, condi iile stabilite
la alin. (2) i (6) se consider
înceteaz
mai fie îndeplinite la data la care
bunurile au fost efectiv pierdute, furate sau distruse sau, dac este imposibil
se determine respectiva dat , de la data în care s-a constatat lipsa sau

distrugerea bunurilor."
CAPITOLUL V - Locul opera iunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei
La articolul 275, dup alineatul (8) se introduc trei noi alineate, alineatele
(9) - (11), cu urm torul cuprins:
"(9) În cazul în care acelea i bunuri sunt livrate succesiv i sunt expediate
sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru direct de la primul
furnizor la ultimul client din lan , expedierea sau transportul este atribuit numai
livr rii efectuate c tre operatorul intermediar.
(10) Prin excep ie de la dispozi iile alin. (9), expedierea sau transportul
este atribuit numai livr rii de bunuri efectuate de c tre operatorul intermediar
în cazul în care operatorul intermediar a comunicat furnizorului s u codul s u
de înregistrare în scopuri de TVA care i-a fost eliberat de c tre statul membru
din care sunt expediate sau transportate bunurile.
(11) În sensul prezentului articol, «operator intermediar» înseamn un
furnizor din lan , altul decât primul furnizor din lan , care expediaz sau
transport bunurile, fie el însu i, fie prin intermediul unei p i ter e care
ac ioneaz în numele s u."
CAPITOLUL IX - Opera iuni scutite de tax
La articolul 294, alineatul (2) litera a) se modific
i va avea urm torul
ART. 294 - Scutiri pentru exporturi sau alte opera iuni similare, pentru
cuprins:
livr ri intracomunitare i pentru transportul interna ional i
"a) livr rile intracomunitare de bunuri c tre o persoan impozabil sau
intracomunitar
tre o persoan juridic neimpozabil care ac ioneaz ca atare în alt stat
(2) Sunt, de asemenea, scutite de tax urm toarele:
membru decât cel în care începe expedierea sau transportul bunurilor, care îi
a) livr rile intracomunitare de bunuri c tre o persoan care îi comunic comunic furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit
furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de de autorit ile fiscale din alt stat membru, cu excep ia:
autorit ile fiscale din alt stat membru, cu excep ia:
1. livr rilor intracomunitare efectuate de o întreprindere mic , altele decât
1. livr rilor intracomunitare efectuate de o întreprindere mic , altele decât livr rile intracomunitare de mijloace de transport noi;
livr rile intracomunitare de mijloace de transport noi;
2. livr rilor intracomunitare care au fost supuse regimului special pentru
2. livr rilor intracomunitare care au fost supuse regimului special pentru bunurile second-hand, opere de art , obiecte de colec ie i antichit i, conform
bunurile second-hand, opere de art , obiecte de colec ie i antichit i, conform prevederilor art. 312;".
prevederilor art. 312 ;

La articolul 294, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul
(2^1), cu urm torul cuprins:
"(2^1) Scutirea prev zut la alin. (2) lit. a) nu se aplic în cazul în care
furnizorul nu a respectat obliga ia prev zut la art. 325 alin. (1) de a depune o
declara ie recapitulativ sau declara ia recapitulativ depus de acesta nu
con ine informa iile corecte referitoare la aceast livrare, astfel cum se solicit
în temeiul art. 325 alin. (3), cu excep ia cazului în care furnizorul poate
justifica în mod corespunz tor deficien a într-un mod considerat satisf
tor
de autorit ile fiscale competente."
CAPITOLUL XIII - Obliga ii
La articolul 321, dup alineatul (5) se introduc noi dou alineate,
alineatele (6) i (7), cu urm torul cuprins:
"(6) Fiecare persoan impozabil care transfer bunuri în cadrul
regimului de stocuri la dispozi ia clientului prev zut la art. 270^1 p streaz un
registru care permite autorit ilor fiscale s verifice aplicarea corect a
articolului respectiv. Acest registru con ine informa iile prev zute la art. 54a
alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu
modific rile i complet rile ulterioare.
(7) Fiecare persoan impozabil
reia îi sunt livrate bunurile în cadrul
regimului de stocuri la dispozi ia clientului prev zut la art. 270^1 ine un
registru al bunurilor respective. Acest registru con ine informa iile prev zute la
art. 54a alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu
modific rile i complet rile ulterioare."
ART. 324 - Decontul special de tax i alte declara ii
(4) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316, a
ror cifr de afaceri, astfel cum este prev zut la art. 310 alin. (2), realizat
la finele unui an calendaristic este inferioar sumei de 220.000 lei, trebuie s
comunice printr-o notificare scris organelor fiscale de care apar in, pân la
data de 25 februarie inclusiv a anului urm tor, urm toarele informa ii:
a) suma total a livr rilor de bunuri i a prest rilor de servicii c tre persoane
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316, precum i suma taxei
aferente;
b) suma total a livr rilor de bunuri i a prest rilor de servicii c tre persoane

La articolul 324, alineatele (4) i (5) se modific
i vor avea urm torul
cuprins:
"(4) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.
316, a c ror cifr de afaceri, astfel cum este prev zut la art. 310 alin. (2),
realizat la finele unui an calendaristic este inferioar sumei de 300.000 lei,
trebuie s comunice printr-o notificare scris organelor fiscale de care apar in,
pân la data de 25 februarie inclusiv a anului urm tor, urm toarele informa ii:
a) suma total a livr rilor de bunuri i a prest rilor de servicii c tre
persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316, precum i suma
taxei aferente;

care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316, precum i suma
taxei aferente.
(5) Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316,
a c ror cifr de afaceri, astfel cum este prev zut la art. 310 alin. (2), dar
excluzând veniturile ob inute din vânzarea de bilete de transport interna ional
rutier de persoane, realizat la finele unui an calendaristic, este inferioar
sumei de 220.000 lei, trebuie s comunice printr-o notificare scris organelor
fiscale competente, pân la data de 25 februarie inclusiv a anului urm tor,
urm toarele informa ii:
a) suma total a livr rilor de bunuri i a prest rilor de servicii c tre persoane
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 ;
b) suma total a livr rilor de bunuri i a prest rilor de servicii c tre persoane
care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 ;
c) suma total
i taxa aferent achizi iilor de la persoane înregistrate în
scopuri de TVA, conform art. 316 ;
d) suma total a achizi iilor de la persoane care nu sunt înregistrate în scopuri
de TVA, conform art. 316 .
(6) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316,
care presteaz servicii de transport interna ional, trebuie s comunice printr-o
notificare scris organelor fiscale competente, pân la data de 25 februarie
inclusiv a anului urm tor, suma total a veniturilor ob inute din vânzarea de
bilete pentru transportul rutier interna ional de persoane cu locul de plecare
din România.

b) suma total a livr rilor de bunuri i a prest rilor de servicii c tre
persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316,
precum i suma taxei aferente.
(5) Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, conform art.
316, a c ror cifr de afaceri, astfel cum este prev zut la art. 310 alin. (2), dar
excluzând veniturile ob inute din vânzarea de bilete de transport interna ional
rutier de persoane, realizat la finele unui an calendaristic este inferioar
sumei de 300.000 lei, trebuie s comunice printr-o notificare scris organelor
fiscale competente, pân la data de 25 februarie inclusiv a anului urm tor,
urm toarele informa ii:
a) suma total a livr rilor de bunuri i a prest rilor de servicii c tre
persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316;
b) suma total a livr rilor de bunuri i a prest rilor de servicii c tre
persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316;
c) suma total i taxa aferent achizi iilor de la persoane înregistrate în
scopuri de TVA, conform art. 316;
d) suma total a achizi iilor de la persoane care nu sunt înregistrate în
scopuri de TVA, conform art. 316."

Aplicarea prevederilor art. 324 alin. (4) - (6) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, se
suspend pân la data de 31 decembrie 2022.
La articolul 325, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul
(1^1), cu urm torul cuprins:
"(1^1) Fiecare persoan impozabil înscrie în declara ia recapitulativ
informa ii cu privire la codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanelor
impozabile c rora le sunt destinate bunurile expediate sau transportate în
cadrul regimului de stocuri la dispozi ia clientului, conform condi iilor stabilite
la art. 270^1, i cu privire la orice modificare a informa iilor furnizate."

ART. 325 - Declara ia recapitulativ
(2) Declara ia recapitulativ se întocme te conform modelului stabilit prin

La articolul 325, alineatul (2) se modific i va avea urm torul cuprins:
"(2) Declara ia recapitulativ se întocme te conform modelului stabilit prin

ordin al pre edintelui A.N.A.F., pentru fiecare lun calendaristic în care ia
na tere exigibilitatea taxei pentru astfel de opera iuni.

ordin al pre edintelui A.N.A.F., pentru fiecare lun calendaristic în care ia
na tere exigibilitatea taxei pentru opera iunile prev zute la alin. (1), respectiv
pentru fiecare lun calendaristic în care sunt expediate sau transportate
bunuri în cadrul regimului de stocuri la dispozi ia clientului."

* Ordonan a Nr. 6/2020 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum i pentru reglementarea
unor m suri fiscal-bugetare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 72 din 31 ianuarie 2020
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