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MINISTERUL FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
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DIRECȚIA COLECTARE

Modificări aduse prin O.P.A.N.A.F. nr. 1.942 din 7 decembrie 2021 Anexei la O.P.A.N.A.F nr. 1.387 din 1
septembrie 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 distanță, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit

prevederilor art. 314, art. 315 și art. 315 ² din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru
de înregistrare, precum și pentru modificarea unor prevederi procedurale

(3) Se consideră că o persoană impozabilă îndeplineşte condiţiile
suplimentare prevăzute la alin. (2) dacă este înregistrată în Registrul
contribuabililor, având TVA înscrisă în vectorul fiscal, cu excepţia
următoarelor categorii:

a) persoanele impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în
scopuri de TVA prin reprezentant fiscal;

b) persoanele impozabile nestabilite în România, dar înregistrate direct în
scopuri de TVA în România conform art. 316 alin. (4) şi (6) din Codul
fiscal, prin utilizarea formularului de declaraţie 015 "Declaraţie de

1. La punctul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
”(3) Se consideră că o persoană impozabilă îndeplineşte condiţiile
suplimentare prevăzute la alin. (2) dacă este înregistrată în Registrul
contribuabililor, având atribuit cod de înregistrare în scopuri de TVA, cu
excepţia următoarelor categorii:

a) persoanele impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în scopuri
de TVA prin reprezentant fiscal;

b) persoanele impozabile ne stabilite în România, dar înregistrate direct în
scopuri de TVA în România conform art. 316 alin. (4) şi (6) din Codul fiscal,
prin utilizarea formularului de declaraţie 015 "Declaraţie de înregistrare
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înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru
contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România";

c) persoanele impozabile nerezidente care desfăşoară activităţi pe
teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, care se
înregistrează în scopuri de TVA prin utilizarea formularului 013
"Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru
contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul
sau mai multe sedii permanente" şi care au declarat ca stat de rezidenţă un
alt stat membru al Uniunii Europene.

fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii
nerezidenţi câre nu au sediu permanent în România";
c) persoanele impozabile nerezidente care desfăşoară activităţi pe teritoriul
României prin unul sau mai multe sedii permanente, care se înregistrează în
scopuri de TVA prin utilizarea formularului 013 "Declaraţie de înregistrare
fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care
desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente"
şi care au declarat ca stat de rezidenţa un alt stat membru al Uniunii
Europene.”

14. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România care
au sediul activităţii economice în România sau, în cazul în care nu au sediul
activităţii economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu fix în
România şi care optează să utilizeze regimul UE vor utiliza, potrivit art. 315
alin. (4) din Codul fiscal, pentru operaţiunile impozabile efectuate în
condiţiile acestui regim, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit în
conformitate cu art. 316 din Codul fiscal.

2.Punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

”14. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România,
care au sediul activităţii economice în România sau, în cazul în care nu au
sediul activităţii economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu fix
în România şi care optează să utilizeze regimul UE vor utiliza, potrivit
art.315 alin.(4) din Codul fiscal, pentru operaţiunile impozabile efectuate în
condiţiile acestui regim, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit în
conformitate cu art. 316 sau art. 317 din Codul fiscal.”

(2) Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în
România conform prevederilor art. 316 din Codul fiscal şi pentru care s-a
acceptat utilizarea regimului UE, informaţia privind calitatea de persoană
impozabilă care utilizează acest regim se menţionează în Registrul
contribuabililor.

3.La punctul 16 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(2) Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în
România conform prevederilor art. 316 sau art. 317 din Codul fiscal şi
pentru care s-a acceptat utilizarea regimului UE, informaţia privind calitatea
de persoană impozabilă care utilizează acest regim se menţionează în
registrul contribuabililor.”
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(5) Calitatea de persoană impozabilă care utilizează aceste regimuri speciale
nu anulează obligaţiile de declarare şi plată a taxei rezultate din calitatea de
persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 316 din
Codul fiscal.

4. La punctul 16 alineatul (5) se modifica şi va avea următorul cuprins:

”(5) Calitatea de persoană impozabila care utilizează aceste regimuri speciale
nu anulează obligaţiile de declarare şi plată a taxei rezultate din calitatea de
persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 316 sau art.
317 din Codul fiscal.”

54. În declaraţia specială de TVA se declară informaţii precum:

a) codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit conform art. 316 din
Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile care utilizează regimul UE,
codul de înregistrare special în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile
care utilizează regimul non-UE sau codurile de înregistrare speciale alocate în
temeiul art. 3152 din Codul fiscal, pentru utilizarea regimului de import;

5.La punctul 54 litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”a) codul de înregistrare în Scopuri de TVA atribuit conform art. 316 sau art.
317 din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile care utilizează regimul
UE, codul de înregistrare special în scopuri de TVA atribuit persoanei
impozabile care utilizează regimul non-UE sau codurile de înregistrare
speciale alocate în temeiul art. 3152 din Codul fiscal, pentru utilizarea
regimului de import;”

Material informativ elaborat de Biroul Asistență pentru Contribuabili din cadrul D.G.R.F.P. Iași la data de 08.12.2021
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