Modificări aduse Codului fiscal prin Ordonanța de Urgență 19 din 25 martie 2021*

Prevederile Codului fiscal în vigoare ÎNAINTE de
Prevederile Codului fiscal în vigoare DUPĂ modificările
modificările aduse de OUG 19/2021
aduse de OUG 19/2021
TITLUL IV IMPOZITUL PE VENIT- Capitolul XI- Venitul net anual impozabil
La articolul 123, după alineatul (1^2) se introduce un nou
alineat, alineatul (1^3), cu următorul cuprins:
"(1^3) În cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru
stabilirea impozitului anual datorat de fiecare membru asociat,
costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale
puse în funcţiune în anul respectiv se distribuie proporţional cu
cota procentuală de participare corespunzătoare contribuţiei,
conform contractului de asociere."
TITLUL VII TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ- Capitolul VII- Baza de impozitare
La articolul 286 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
c) pentru operaţiunile prevăzute la art. 270 alin. (4) şi (5),

"c) pentru operaţiunile prevăzute la art. 270 alin. (4) şi (5),

pentru transferul prevăzut la art. 270 alin. (10) şi pentru
achiziţiile intracomunitare considerate ca fiind cu plată şi
prevăzute la art. 273 alin. (2) şi (3), preţul de cumpărare al
bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, în absenţa
unor astfel de preţuri de cumpărare, preţul de cost, stabilit la
data livrării. În cazul în care bunurile reprezintă active corporale
fixe sau bunuri de natură alimentară, baza de impozitare se
stabileşte conform procedurii stabilite prin normele
metodologice;

pentru transferul prevăzut la art. 270 alin. (10) şi pentru
achiziţiile intracomunitare considerate ca fiind cu plată şi
prevăzute la art. 273 alin. (2) şi (3), preţul de cumpărare al
bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, în absenţa
unor astfel de preţuri de cumpărare, preţul de cost, stabilit la
data livrării. În cazul în care bunurile reprezintă active corporale
fixe, baza de impozitare se stabileşte conform procedurii
stabilite prin normele metodologice;".

Capitolul X- Regimul deducerilor
La articolul 297, alineatul (3) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(3) Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de
o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare
conform prevederilor art. 282 alin. (3) - (8) este amânat până în
momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au
fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său,
chiar dacă o parte din operaţiunile realizate de persoana
impozabilă sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la
încasare conform art. 282 alin. (6). Aceste prevederi nu se
aplică pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri, pentru
importuri, pentru achiziţiile de bunuri/servicii pentru care se
aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. 307 alin. (2) - (6),
art. 313 alin. (10) sau art. 331.

"(3) Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate
de o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare
conform prevederilor art. 282 alin. (3) - (8) este amânat până în
momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au
fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său,
chiar dacă o parte din operaţiunile realizate de persoana
impozabilă sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la
încasare conform art. 282 alin. (6). Aceste prevederi nu se
aplică pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri, pentru
importuri, pentru achiziţiile de bunuri/servicii pentru care se
aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. 307 alin. (2) - (6)
sau art. 331."

La articolul 303, alineatul (5) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), nu se preiau în
decontul de taxă sumele reprezentând TVA care nu sunt
considerate restante conform art. 157 alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, sau potrivit altor legi. Sumele care devin
ulterior restante se cuprind în decontul perioadei fiscale în care
intervine această situaţie.

"(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), nu se preiau în
decontul de taxă:
a) sumele reprezentând TVA care nu sunt considerate
restante conform art. 157 alin. (2) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, sau potrivit altor legi. Sumele care devin
ulterior restante se cuprind în decontul perioadei fiscale în care
intervine această situaţie;
b) sumele reprezentând taxa cumulată de plată cu care
organul fiscal s-a înscris la masa credală potrivit prevederilor
Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare."

Capitolul XIII- Obligații
La articolul 325, după alineatul (1^1) se introduce un nou
alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:
"(1^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în declaraţia
recapitulativă nu se menţionează operaţiunile intracomunitare
realizate de persoane impozabile din România cu persoane
impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,
cu excepţia operaţiunilor intracomunitare care implică
transporturi de bunuri în/din Irlanda de Nord."

(2) Declaraţia recapitulativă se întocmeşte conform modelului
stabilit prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.*), pentru fiecare lună

La articolul 325, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"(2) Declaraţia recapitulativă se întocmeşte conform

calendaristică în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru
operaţiunile prevăzute la alin. (1), respectiv pentru fiecare lună
calendaristică în care sunt expediate sau transportate bunuri în
cadrul regimului de stocuri la dispoziţia clientului.

modelului stabilit prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., pentru
fiecare lună calendaristică în care ia naştere exigibilitatea taxei
pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1), respectiv pentru
fiecare lună calendaristică în care sunt expediate sau
transportate bunuri în cadrul regimului de stocuri la dispoziţia
clientului sau în care intervin modificări ale informaţiilor
furnizate, conform alin. (1^1)."
La articolul 325, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
"(2^1) Prevederile alin. (1^1) şi (2) nu se aplică operaţiunilor
realizate de persoane impozabile din România cu persoane
impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,
cu excepţia operaţiunilor care implică transporturi de bunuri
în/din Irlanda de Nord."

* ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 19 din 25 martie 2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul fiscal
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