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Material informativ

Sistemul TVA la încasare

Sistemul TVA la încasare constă în faptul că exigibilitatea TVA se amână până la
data încasării contravalorii integrale/parţiale a livrării de bunuri/prestării de servicii, iar
dreptul de deducere a TVA este amânat până la data la care TVA aferentă
bunurilor/serviciilor a fost plătită furnizorului/prestatorului.

· Sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care au sediul activității economice în România conform
art. 266 alin. (2) lit. a), a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depășit
plafonul de 4.500.000 lei. Persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat
sistemul TVA la încasare, dar a cărei cifră de afaceri pentru anul respectiv este inferioară
plafonului de 4.500.000 lei și care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare,
aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în
care persoana impozabilă și-a exercitat opțiunea, cu condiția ca la data exercitării opțiunii
să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs.

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 4.500.000 lei este constituită din
valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite de
TVA, precum și a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul
livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, realizate în cursul anului calendaristic;

b) persoanele impozabile, care au sediul activității economice în România conform
art. 266 alin. (2) lit. a), care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 în cursul
anului și 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.
Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând
cu data înregistrării în scopuri de TVA aplică sistemul TVA la încasare începând cu
această dată. Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la
încasare ulterior, în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA, aplică sistemul TVA la
încasare începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care și-a exercitat
opțiunea, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul de 4.500.000 lei.
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Conform O.P.A.N.A.F nr. 1699 din 25 octombrie 2021 pentru aprobarea
formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care
formează vectorul fiscal, se renunță la Formularul "Notificare privind aplicarea/
încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)", prin depunerea formularelor de
înregistrare fiscală contribuabilii având și posibilitatea să efectueze mențiuni privind
aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare.

A.N.A.F organizează Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la
încasare care este public și se regăsește pe site-ul A.N.A.F la adresa
https://www.anaf.ro/IncasareTva/.

Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la
încasare este obligată să aplice sistemul respectiv cel puțin până la sfârșitul anului
calendaristic în care a optat pentru aplicarea sistemului, cu excepția situației în care în
cursul aceluiași an cifra de afaceri depășește plafonul de 4.500.000 lei, caz în care
sistemul se aplică până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost
depășit.

Dacă în primul an de aplicare a sistemului TVA la încasare persoana impozabilă nu
depășește plafonul de 4.500.000 lei, poate aplica sistemul TVA la încasare până la
sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul de 4.500.000 lei, calculat pentru
fiecare an calendaristic în parte, a fost depășit pe parcursul unui an calendaristic. Orice
persoană impozabilă care a optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare și care nu
depășește în cursul unui an plafonul de 4.500.000 lei poate renunța la aplicarea sistemului
respectiv oricând în cursul anului, prin depunerea unei notificări la organul fiscal
competent între datele de 1 și 20 ale lunii, cu excepția primului an în care a optat pentru
aplicarea sistemului. Radierea persoanei respective din Registrul persoanelor care aplică
sistemul TVA la încasare se realizează de organele fiscale competente începând cu prima
zi a perioadei fiscale următoare celei în care contribuabilul a notificat organul fiscal privind
încetarea aplicării sistemului TVA la încasare.

Se consideră că persoana impozabilă a optat în mod tacit pentru continuarea
aplicării sistemului TVA la încasare, neavând obligația să depună notificarea, dacă în
anul precedent a aplicat sistemul TVA la încasare și cifra sa de afaceri nu a depășit
plafonul de 4.500.000 lei.

Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare și care depășește
în cursul anului calendaristic curent plafonul de 4.500.000 lei are obligația să
depună la organele fiscale competente, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare
perioadei fiscale în care a depășit plafonul, o notificare din care să rezulte cifra de
afaceri realizată, în vederea schimbării sistemului aplicat .În situația în care persoana
impozabilă care depășește plafonul nu depune notificarea, aceasta va fi radiată din oficiu
de organele fiscale competente, începând cu data înscrisă în decizia de radiere, din
Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare .
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· 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 conform art. 266 alin. (2)
lit. a);

c) persoanele impozabile care în anul precedent au depășit plafonul de 4.500.000
lei;

d) persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316
în cursul anului și care au depășit plafonul de 4.500.000 lei în anul precedent sau în anul
calendaristic în curs, calculat în funcție de operațiunile realizate în perioada în care
respectiva persoană a avut un cod valabil de TVA conform art. 316.

Biroul Asistență pentru contribuabili-16.11.2021

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul președintelui ANAF nr. 1699 din 25 octombrie 2021 pentru aprobarea formularelor de
înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal (Monitorul
Oficial nr. 1056 din 4 noiembrie 2021)

Ordinul președintelui ANAF nr. 1503/2016 din 6 mai 2016 pentru aprobarea Procedurii de
înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și a
Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA
la încasare, precum și a modelului și conținutului unor formulare.


