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Actualizare norme de aplicare a Codului fiscal în sfera TVA - Tabel comparativ

HOTĂRÂRE Nr. 864/2020 publicată în MO nr. 956 din 16 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

TITLUL VII - Taxa pe valoarea adăugată

CAPITOLUL III - Persoane impozabile

HG nr. 1/2016 înainte de modificarile intervenite prin HG nr. 864/2020 HG nr. 1/2016 după modificările intervenite prin HG nr. 864/2020
Exemplul nr. 2: O persoană fizică vinde în luna ianuarie 2016 un teren
construibil sau o construcție nouă în sensul art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal. Deși în principiu operațiunea nu ar fi scutită de taxă conform art. 292
alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, indiferent de valoarea livrării, dacă persoana
fizică nu realizează și alte operațiuni pentru care ar deveni persoană
impozabilă în cursul anului 2016, această operațiune este considerată
ocazională și persoana fizică nu datorează TVA pentru respectiva livrare.
Dacă în același an, în luna martie, aceeași persoană fizică livrează un teren
sau o construcție, indiferent dacă livrarea este taxabilă sau scutită conform
art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, respectiva persoană va deveni
persoană impozabilă după cea de-a doua tranzacție. Dacă a doua tranzacție
este taxabilă și valoarea cumulată a acesteia cu cea a primei livrări depășește
plafonul de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal, persoana fizică are
obligația să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, cel târziu în termen de 10
zile de la data depășirii plafonului, respectiv de la data de 1 a lunii următoare

La punctul 4 alineatul (5), exemplul nr. 2 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"Exemplul nr. 2: O persoană fizică vinde în luna ianuarie 2020 un teren
construibil sau o construcţie nouă în sensul art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal. Deşi, în principiu, operaţiunea nu ar fi scutită de taxă conform art. 292
alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, indiferent de valoarea livrării, dacă persoana
fizică nu realizează şi alte operaţiuni pentru care ar deveni persoană
impozabilă în cursul anului 2020, această operaţiune este considerată
ocazională şi persoana fizică nu datorează TVA pentru respectiva livrare.
Dacă în acelaşi an, în luna martie, aceeaşi persoană fizică livrează un teren
sau o construcţie, indiferent dacă livrarea este taxabilă sau scutită conform
art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, respectiva persoană va deveni
persoană impozabilă după cea de-a doua tranzacţie. Dacă valoarea cumulată
a celor două tranzacţii depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 310 din
Codul fiscal, persoana fizică are obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri
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celei în care plafonul a fost depășit, conform art. 310 alin. (6) din Codul fiscal.
Dacă a doua tranzacție este scutită, persoana fizică nu are obligația de a
solicita înregistrarea în scopuri de TVA. Dacă în același an, după a doua
operațiune care a fost scutită, intervine a treia operațiune în luna septembrie,
care este taxabilă (de exemplu, livrarea unui teren construibil), iar valoarea
cumulată a celor trei operațiuni depășește plafonul de scutire prevăzut la art.
310 din Codul fiscal, obligativitatea înregistrării în scopuri de TVA intervine la
termenul prevăzut la art. 310 din Codul fiscal.

de TVA, cel târziu în termen de 10 zile de la data depăşirii plafonului, respectiv
de la data de 1 a lunii următoare celei în care plafonul a fost depăşit, conform
art. 310 alin. (6) din Codul fiscal."

CAPITOLUL IV - Operațiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei

SECȚIUNEA 1 - Livrarea de bunuri
(11) Pe lângă situațiile prevăzute la alin. (10), nu constituie livrare de bunuri
conform prevederilor art. 270 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal bunurile acordate
în mod gratuit pentru scopuri legate de desfășurarea activității economice a
persoanei impozabile. În această categorie se cuprind, fără a se limita la
acestea, bunurile pe care persoana impozabilă le acordă gratuit angajaților săi
și care sunt legate de desfășurarea în condiții optime a activității economice,
cum sunt, de exemplu: echipamentul de protecție și uniformele de lucru,
pentru contravaloarea care nu este suportată de angajați, materiale
igienico-sanitare în vederea prevenirii îmbolnăvirilor. Nu se încadrează în
această categorie orice gratuități acordate propriilor angajați sau altor
persoane, dacă nu există nicio legătură cu desfășurarea în condiții optime a
activității economice, cum sunt: cotele gratuite de energie electrică acordate
persoanelor pensionate din sectorul energiei electrice, abonamentele de
transport acordate gratuit pentru diverse categorii de persoane și altele de
aceeași natură.
Exemplu: Pentru facilitarea accesului la un centru comercial o societate a
depus diligențele necesare pentru construirea unui sens giratoriu. O parte a
sensului giratoriu a fost construită pe terenul aparținând domeniului public, iar
o parte pe terenul societății. După finalizarea lucrărilor, pentru care primăria a
obținut autorizație de construire, sensul giratoriu și partea din terenul aferent
aparținând societății vor fi donate primăriei. Deși contractul prevede că sensul
giratoriu va fi donat primăriei, întrucât bunurile construite pe domeniul public
aparțin unității administrativ-teritoriale, din punctul de vedere al TVA nu se
consideră că are loc o livrare de bunuri de la societate la primărie pentru

La punctul 7, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(11) Pe lângă situaţiile prevăzute la alin. (10), nu constituie livrare de

bunuri conform prevederilor art. 270 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal bunurile
acordate în mod gratuit pentru scopuri legate de desfăşurarea activităţii
economice a persoanei impozabile. În această categorie se cuprind, fără a se
limita la acestea, bunurile acordate gratuit în vederea respectării obligaţiilor de
compensare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002
privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru
nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, bunurile pe care persoana impozabilă le acordă gratuit angajaţilor
săi şi care sunt legate de desfăşurarea în condiţii optime a activităţii
economice, cum sunt, de exemplu: echipamentul de protecţie şi uniformele de
lucru, pentru contravaloarea care nu este suportată de angajaţi, materiale
igienico-sanitare în vederea prevenirii îmbolnăvirilor. Nu se încadrează în
această categorie orice gratuităţi acordate propriilor angajaţi sau altor
persoane, dacă nu există nicio legătură cu desfăşurarea în condiţii optime a
activităţii economice, cum sunt: cotele gratuite de energie electrică acordate
persoanelor pensionate din sectorul energiei electrice, abonamentele de
transport acordate gratuit pentru diverse categorii de persoane şi altele de
aceeaşi natură.

Exemplu: Pentru facilitarea accesului la un centru comercial, o societate
a depus diligenţele necesare pentru construirea unui sens giratoriu. O parte a
sensului giratoriu a fost construită pe terenul aparţinând domeniului public, iar
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lucrările efectuate pe terenul primăriei. Acestea reprezintă din punctul de
vedere al TVA servicii acordate gratuit. În ceea ce privește donația părții din
sensul giratoriu construite pe terenul societății și a terenului aferent, aceasta
reprezintă din punctul de vedere al TVA o livrare de bunuri cu titlu gratuit. Atât
prestările de servicii, cât și livrarea de bunuri, acordate gratuit, se consideră
că au fost efectuate în scopul desfășurării activității economice, respectiv
pentru facilitarea accesului la centrul comercial, nefiind în sfera de aplicare a
TVA. Societatea în cauză beneficiază de dreptul de deducere a TVA conform
prevederilor art. 297 din Codul fiscal.

o parte pe terenul societăţii. După finalizarea lucrărilor, pentru care primăria a
obţinut autorizaţie de construire, sensul giratoriu şi partea din terenul aferent
aparţinând societăţii vor fi donate primăriei. Deşi contractul prevede că sensul
giratoriu va fi donat primăriei, întrucât bunurile construite pe domeniul public
aparţin unităţii administrativ-teritoriale, din punctul de vedere al TVA nu se
consideră că are loc o livrare de bunuri de la societate la primărie pentru
lucrările efectuate pe terenul primăriei. Acestea reprezintă din punctul de
vedere al TVA servicii acordate gratuit. În ceea ce priveşte donaţia părţii din
sensul giratoriu construite pe terenul societăţii şi a terenului aferent, aceasta
reprezintă din punctul de vedere al TVA o livrare de bunuri cu titlu gratuit. Atât
prestările de servicii, cât şi livrarea de bunuri, acordate gratuit, se consideră
că au fost efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, respectiv
pentru facilitarea accesului la centrul comercial, nefiind în sfera de aplicare a
TVA. Societatea în cauză beneficiază de dreptul de deducere a TVA conform
prevederilor art. 297 din Codul fiscal."

La punctul 7, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul
(12^1), cu următorul cuprins:

"(12^1) În aplicarea prevederilor art. 270 alin. (8) lit. d) din Codul fiscal:
a) transferul alimentelor destinate consumului uman are înţelesul

prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 217/2016 privind diminuarea
risipei alimentare, republicată, cu modificările ulterioare;

b) alimentele pot face obiectul transferului prevăzut la lit. a) oricând în
ultimele 10 zile de valabilitate până la data durabilităţii minimale, conform art.
6 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind
diminuarea risipei alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
51/2019;

c) data durabilităţii minimale are înţelesul prevăzut la pct. 4 din anexa la
Legea nr. 217/2016, republicată, cu modificările ulterioare."

La capitolul IV, după secţiunea a 4-a se introduce o nouă secţiune,
secţiunea a 5-a, alcătuită din punctul 10^1, cu următorul cuprins:

"SECŢIUNEA a 5-a
Dispoziţii comune livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii
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10^1. (1) În sensul art. 274^1 din Codul fiscal, cupoanele valorice pot fi în
format fizic sau electronic.

(2) Instrumentele care îi conferă deţinătorului dreptul să beneficieze de o
reducere la achiziţionarea de bunuri sau servicii, dar nu îi conferă dreptul de a
primi aceste bunuri sau servicii, nu sunt considerate cupoane valorice în
sensul art. 274^1 din Codul fiscal.

(3) Tichetele pentru care nu se cunosc toate elementele necesare
determinării taxei datorate, cum ar fi tichetele de masă, tichetele de vacanţă,
tichetele cadou şi altele asemenea, sunt considerate cupoane valorice cu
scop multiplu."

CAPITOLUL VI - Faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată

SECȚIUNEA a 2-a - Faptul generator pentru livrări de bunuri și prestări de servicii

(7) Avansul perceput pentru transmiterea folosinței bunurilor în cadrul unui
contract de leasing este considerat o rată de leasing, respectiv o prestare de
servicii, pentru care faptul generator de taxă intervine conform art. 281 alin.
(9) din Codul fiscal, cu excepția situației în care include și încasarea în avans
a unei părți din contravaloarea livrării de bunuri care are loc la sfârșitul
perioadei de leasing, când se transferă dreptul de proprietate asupra bunului
care face obiectul contractului de leasing, conform prevederilor pct. 8 alin. (4).
Conform prevederilor art. 281 alin. (9) din Codul fiscal, în cazul operațiunilor
de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe
o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și
superficia, asupra unui bun imobil, faptul generator intervine la fiecare dată
specificată în contract pentru efectuarea plății. Dacă factura este emisă
înainte de data stipulată în contract pentru efectuarea plății, se consideră că
factura este emisă înainte de faptul generator de taxă. În situația în care
contractul pentru serviciile prevăzute la art. 281 alin. (9) nu specifică scadențe
precise pentru efectuarea plății serviciilor, faptul generator de taxă intervine,
în funcție de natura contractelor încheiate, astfel:
a) la data plății facturii, dar nu mai târziu de termenul-limită stipulat în contract
pentru plata facturii respective, dacă contractul prevede că periodic se emit

La punctul 24, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(7) Avansul perceput pentru transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul

unui contract de leasing este considerat o rată de leasing, respectiv o prestare
de servicii, pentru care faptul generator de taxă intervine conform art. 281 alin.
(8) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei în care include şi încasarea în avans
a unei părţi din contravaloarea livrării de bunuri care are loc la sfârşitul
perioadei de leasing, când se transferă dreptul de proprietate asupra bunului
care face obiectul contractului de leasing, conform prevederilor pct. 8 alin.
(4)."
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facturi și serviciile se plătesc într-un anumit termen de la data emiterii unei
facturi;
b) la data plății facturii, dar nu mai târziu de termenul-limită stipulat în factură
pentru plata facturii respective, dacă contractul prevede că periodic se emit
facturi și termenul de plată este înscris numai în factură;
c) la data emiterii unei facturi, în situația în care contractul prevede doar data
la care se emite factura la anumite intervale de timp, fără să existe nicio
specificație nici în contract, nici în factură cu privire la termenul de plată al
facturii.
Exemplu: în cazul unui contract de închiriere a unui bun imobil, pentru care
persoana impozabilă a optat pentru taxare, sau a unui bun mobil corporal, pot
exista următoarele situații:
a) dacă în contract se prevede, de exemplu, că plata chiriei se efectuează pe
data de 10 a fiecărei luni care urmează unui trimestru calendaristic, pentru
trimestrul anterior, pentru serviciile de închiriere din trimestrul anterior, faptul
generator de taxă intervine pe data de 10 a lunii ulterioare fiecărui trimestru
calendaristic. Astfel, pentru serviciul de închiriere aferent trimestrului IV 2015,
faptul generator de taxă are loc pe data de 10 ianuarie 2016, indiferent de
data la care este emisă factura sau de data la care se face plata efectivă a
acestor servicii. Dacă este emisă o factură înainte de data de 10 ianuarie
2016, de exemplu, în data de 21 decembrie 2015, intervine exigibilitatea de
taxă în luna decembrie 2015, se aplică cota de TVA de 24% și factura se
declară în decontul de taxă al lunii decembrie 2015. În contextul modificării
cotei standard la 1 ianuarie 2016, persoana impozabilă trebuie să facă o
regularizare pentru a aplica cota de 20% de TVA în vigoare la data faptului
generator de taxă, respectiv data de 10 ianuarie 2016, care este data stipulată
în contract pentru plata serviciilor, indiferent de data la care au fost plătite
efectiv aceste servicii;
b) dacă contractul nu prevede o anumită dată pentru plata serviciilor, ci
prevede că serviciile se plătesc într-un anumit termen de la data emiterii unei
facturi, iar factura este emisă, de exemplu, pe data de 21 decembrie 2015,
fiind menționat că plata trebuie efectuată în termen de 20 de zile
calendaristice, faptul generator de taxă intervine astfel:
1. dacă factura este achitată pe data de 23 decembrie 2015, faptul generator
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de taxă are loc pe data de 23 decembrie 2015 și se aplică cota de TVA de
24%;
2. dacă factura este achitată pe data de 8 ianuarie 2016, faptul generator de
taxă are loc în această dată și se regularizează factura inițială pentru a aplica
cota de TVA de 20%;
3. dacă factura nu este achitată în termenul de 20 de zile prevăzut, faptul
generator de taxă intervine la expirarea acestui termen, respectiv pe data de 9
ianuarie 2016 și se regularizează factura inițială pentru a aplica cota de TVA
de 20%;
c) aceleași reguli precum cele menționate la lit. b) se aplică și în situația în
care contractul nu prevede o anumită dată pentru plata serviciilor, nici un
termen de plată de la data emiterii unei facturi, factura fiind emisă la anumite
intervale și termenul de plată fiind înscris numai în factură;
d) în alte situații decât cele menționate la lit. a) - c), dacă contractul prevede
doar data la care se emite factura, iar factura este emisă, de exemplu, pe data
de 21 decembrie 2015, fără să fie menționat un termen de plată, faptul
generator de taxă intervine pe data de 21 decembrie 2015, aplicându-se cota
de TVA de 24%. Indiferent de data la care se face plata facturii nu se mai fac
regularizări de cotă de TVA.

CAPITOLUL VII - Baza de impozitare

SECȚIUNEA a 2-a - Ajustarea bazei de impozitare

(6) Ajustarea prevăzută la art. 287 lit. d) din Codul fiscal se efectuează în
termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a
pronunțat hotărârea judecătorească de confirmare a planului de reorganizare,
respectiv hotărârea judecătorească de închidere a procedurii prevăzute de
legislația insolvenței, sub sancțiunea decăderii. Ajustarea este permisă chiar
dacă s-a ridicat rezerva verificării ulterioare, conform Codului de procedură
fiscală. În cazul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare se operează
anularea taxei neexigibile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii
realizate.

La punctul 32, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) În sensul art. 287 lit. d) din Codul fiscal, în cazul persoanelor care

aplică sistemul TVA la încasare se operează anularea taxei neexigibile
aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii realizate."
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CAPITOLUL VIII - Cotele de taxă

(3) În sensul art. 291 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, prin cazare în cadrul
sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară se înțelege cazarea în
structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică prevăzute la art.
2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și
desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare.
Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 291 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal
se aplică pentru tipurile de cazare în structurile de primire turistică cu
funcțiune de cazare, prevăzute la art. 21 din Ordonanța Guvernului nr.
58/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu
modificările și completările ulterioare. În cazul cazării cu demipensiune, cu
pensiune completă sau cu all inclusive, astfel cum sunt definite la art. 21 din
Ordonanța Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, cota redusă de
TVA se aplică asupra prețului total al cazării, care poate include și băuturi
alcoolice. Orice persoană care acționează în condițiile prevăzute la pct. 8 alin.
(2) sau care intermediază astfel de operațiuni în nume propriu, dar în contul
altei persoane, potrivit art. 271 alin. (2) din Codul fiscal, aplică cota de 9% a
taxei, cu excepția situațiilor în care este obligatorie aplicarea regimului special
de taxă pentru agenții de turism, prevăzut la art. 311 din Codul fiscal.
(12) În aplicarea art. 291 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, prin servicii de
restaurant și de catering se înțelege serviciile prevăzute la pct. 18. Orice
combinație de băuturi alcoolice și nealcoolice indiferent de concentrația
alcoolică este considerată băutură alcoolică. Pentru băuturile alcoolice servite
la restaurant sau oferite în cazul serviciilor de catering se aplică cota standard
de TVA, dar nu se consideră că are loc o livrare separată de bunuri, oferirea
de băuturi alcoolice făcând parte din serviciile de restaurant sau de catering.
Exemplu: Un restaurant care vinde și mâncare pentru a fi servită în afara
locației restaurantului nu este considerată prestare de servicii de restaurant, ci
livrare de bunuri, dar pentru care aplică cota redusă de TVA de 9%, inclusiv
pentru caserola sau paharele în care sunt servite alimentele sau băuturile
nealcoolice, chiar dacă contravaloarea acestora ar fi evidențiată separat pe
bonul fiscal. În acest caz se consideră că livrarea alimentelor este livrarea

La punctul 37, alineatele (3) şi (12) se abrogă.
(3) ABROGAT
(12) ABROGAT
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principală care atrage aceeași cotă de TVA livrării caserolei sau a paharului,
acestea fiind livrări accesorii, nu un scop în sine pentru client.

(13) În aplicarea art. 291 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, se aplică cota redusă
de TVA de 9%:
a) de orice persoană impozabilă care livrează apă potabilă. Prin apă potabilă
se înțelege apa care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 pct. 1 din Legea
nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările
ulterioare;
b) de orice persoană care livrează apă de irigații care este transportată prin
infrastructura principală și/sau secundară de irigații. În categoria persoanelor
care livrează apă destinată irigațiilor se cuprind inclusiv furnizorii de apă din
Dunăre, din râuri interioare, izvoare, lacuri de acumulare sau alte surse de
apă, care alimentează sistemele de irigații.

La punctul 37, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(13) În aplicarea art. 291 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, se aplică cota

redusă de TVA de 9% de orice persoană care livrează apă de irigaţii care este
transportată prin infrastructura principală şi/sau secundară de irigaţii. În
categoria persoanelor care livrează apă destinată irigaţiilor se cuprind inclusiv
furnizorii de apă din Dunăre, din râuri interioare, izvoare, lacuri de acumulare
sau alte surse de apă, care alimentează sistemele de irigaţii."

38. (1) Cota redusă de 5% prevăzută la art. 291 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal
se aplică pentru livrarea de manuale școlare, cărți, ziare și reviste, inclusiv
pentru cele înregistrate pe suport electromagnetic sau pe alte tipuri de
suporturi. Cărțile și manualele școlare sunt tipăriturile care au cod ISBN,
inclusiv partiturile muzicale imprimate care au cod ISMN, indiferent de
suportul pe care sunt livrate. Ziarele și revistele sunt orice tipărituri care au
cod ISSN, indiferent de suportul pe care sunt livrate. Nu se aplică cota redusă
a taxei pe valoarea adăugată pentru livrarea de cărți, ziare și reviste care sunt
destinate în principal sau exclusiv publicității. Prin sintagma în principal se
înțelege că mai mult de jumătate din conținutul cărții, ziarului sau revistei este
destinat publicității. De asemenea, nu se aplică cota redusă a taxei pentru
livrarea de cărți, ziare și reviste, în cazul în care acestea sunt furnizate pe cale
electronică, operațiunile fiind considerate prestări de servicii, conform art. 7
alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al
Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a
Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.
(2) Cota redusă de taxă de 5% prevăzută la art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul
fiscal se aplică numai pentru livrarea, astfel cum este definită la art. 270 alin.

Punctul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"38. (1) Cota redusă de 5% prevăzută la art. 291 alin. (3) lit. a) din Codul

fiscal se aplică pentru livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste,
inclusiv pentru cele înregistrate pe suport electromagnetic sau pe alte tipuri de
suporturi. Cărţile şi manualele şcolare sunt tipăriturile care au cod ISBN,
inclusiv partiturile muzicale imprimate care au cod ISMN, indiferent de
suportul pe care sunt livrate. Ziarele şi revistele sunt orice tipărituri care au
cod ISSN, indiferent de suportul pe care sunt livrate. Nu se aplică cota redusă
a taxei pe valoarea adăugată pentru livrarea de cărţi, ziare şi reviste care sunt
destinate în principal sau exclusiv publicităţii. Prin sintagma "în principal" se
înţelege că mai mult de jumătate din conţinutul cărţii, ziarului sau revistei este
destinat publicităţii. De asemenea, nu se aplică cota redusă a taxei pentru
livrarea de cărţi, ziare şi reviste, în cazul în care acestea sunt furnizate pe cale
electronică, operaţiunile fiind considerate prestări de servicii, conform art. 7
alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al
Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a
Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

(2) Cota redusă de taxă de 5% prevăzută la art. 291 alin. (3) lit. c) din
Codul fiscal se aplică numai pentru livrarea, astfel cum este definită la art. 270
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(1) din Codul fiscal, a locuințelor ca parte a politicii sociale, respectiv pentru
transferul dreptului de a dispune ca și un proprietar de bunurile prevăzute la
art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal. Pentru livrările prevăzute la art. 291
alin. (3) lit. c) pct. 1, 2 și 4 din Codul fiscal, cota redusă de TVA de 5% se
aplică inclusiv pentru terenul pe care este construită locuința.

(3) În aplicarea art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal:
a) prin locuință se înțelege construcția alcătuită din una sau mai multe camere
de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care, la data livrării,
satisface cerințele de locuit ale unei persoane ori familii;
b) anexele gospodărești nu se iau în calculul suprafeței utile a locuinței de 120
mp;
c) valoarea-limită de 450.000 lei cuprinde valoarea locuinței, inclusiv valoarea
cotelor indivize din părțile comune ale imobilului și a anexelor gospodărești și,
după caz, a terenului pe care este construită locuința, dar exclude unele
drepturi de servitute legate de locuința respectivă; aceste prevederi se aplică
inclusiv pentru contractele încheiate până la data de 31 decembrie 2015,
pentru operațiuni al căror fapt generator de taxă intervine după 1 ianuarie
2016;
d) la calculul suprafeței maxime de 250 mp se cuprind și suprafețele anexelor
gospodărești, precum și cotele indivize din orice alte suprafețe dobândite
împreună cu locuința și care au o legătură directă cu locuința respectivă, fiind
considerate accesorii livrării, chiar dacă se află la numere cadastrale diferite.
(4) Suprafața terenului pe care este construită locuința, precum și suprafața
utilă a locuinței, prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal,
trebuie să fie înscrise în documentația cadastrală anexată la actul de
vânzare-cumpărare încheiat în condițiile legii.
(5) Cumpărătorul trebuie să pună la dispoziția vânzătorului, cel mai târziu
până la momentul livrării bunului imobil, o declarație pe propria răspundere,
autentificată de un notar, din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile
stabilite la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 subpct. (i) și (ii) din Codul fiscal, care se

alin. (1) din Codul fiscal, a locuinţelor ca parte a politicii sociale, respectiv
pentru transferul dreptului de a dispune ca un proprietar de bunurile prevăzute
la art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal.

(3) În aplicarea art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal:
a) prin locuinţă se înţelege construcţia alcătuită din una sau mai multe

camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care, la data
livrării, satisface cerinţele de locuit ale unei persoane ori familii;

b) anexele gospodăreşti nu se iau în calculul suprafeţei utile a locuinţei de
120 mp;

c) valoarea-limită de 450.000 lei cuprinde valoarea locuinţei, inclusiv
valoarea cotelor indivize din părţile comune ale imobilului şi a anexelor
gospodăreşti şi, după caz, a terenului pe care este construită locuinţa, dar
exclude unele drepturi de servitute legate de locuinţa respectivă.

(4) Suprafaţa utilă a locuinţei prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din
Codul fiscal trebuie să fie înscrisă în documentaţia cadastrală anexată la actul
de vânzare-cumpărare încheiat în condiţiile legii.

(5) Persoanele impozabile care livrează locuinţe vor aplica cota de 5%,
inclusiv pentru avansurile aferente acestor livrări, dacă din contractele
încheiate rezultă că la momentul livrării vor fi îndeplinite toate condiţiile
impuse de art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal. În situaţia în care avansurile
au fost facturate prin aplicarea cotei standard de TVA, la livrarea bunului
imobil se efectuează regularizările prevăzute la art. 291 alin. (6) din Codul
fiscal în vederea aplicării cotei de 5%, dacă toate condiţiile impuse de art. 291
alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, astfel cum sunt detaliate şi de prezentele norme
metodologice, sunt îndeplinite la data livrării.

(6) Pentru clădirile prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 1, 2 şi 4 din
Codul fiscal, cumpărătorul va pune la dispoziţia vânzătorului o declaraţie pe
propria răspundere, autentificată de un notar, din care să rezulte că va utiliza
aceste clădiri conform destinaţiei prevăzute de lege, care se păstrează de
vânzător pentru justificarea aplicării cotei reduse de TVA de 5%. Declaraţia
trebuie prezentată cel mai târziu până la momentul livrării clădirii respective.
Prevederile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 1, 2 şi 4 din Codul fiscal se aplică şi în
cazul livrării de părţi dintr-o clădire destinate scopurilor respective.
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păstrează de vânzător pentru justificarea aplicării cotei reduse de TVA de 5%.

(6) Persoanele impozabile care livrează locuințe vor aplica cota de 5%,
inclusiv pentru avansurile aferente acestor livrări, dacă din contractele
încheiate rezultă că la momentul livrării vor fi îndeplinite toate condițiile
impuse de art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal și sunt în posesia declarației
prevăzute la alin. (5). În situația în care avansurile au fost facturate prin
aplicarea cotei standard de TVA, datorită neprezentării de către cumpărător a
declarației prevăzute la alin. (5) sau din alte motive obiective, la livrarea
bunului imobil se efectuează regularizările prevăzute la art. 291 alin. (4) din
Codul fiscal în vederea aplicării cotei de 5%, dacă toate condițiile impuse de
art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, astfel cum sunt detaliate și de
prezentele norme metodologice, sunt îndeplinite la data livrării.
(7) Pentru clădirile prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 1, 2 și 4 din Codul
fiscal, cumpărătorul va pune la dispoziția vânzătorului o declarație pe propria
răspundere, autentificată de un notar, din care să rezulte că va utiliza aceste
clădiri conform destinației prevăzute de lege, care se păstrează de vânzător
pentru justificarea aplicării cotei reduse de TVA de 5%. Declarația trebuie
prezentată cel mai târziu până la momentul livrării clădirii respective.
Prevederile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 1, 2 și 4 din Codul fiscal se aplică și în
cazul livrării de părți dintr-o clădire destinate scopurilor respective.
(8) În situația în care se comercializează un pachet care cuprinde
bunuri/servicii supuse atât cotei reduse de TVA, cât și cotei standard de TVA
și se poate stabili o operațiune principală, cota de TVA aplicabilă pachetului
este cota de TVA aplicabilă operațiunii principale, conform pct. 23 alin. (1) lit.
b), chiar dacă prețul fiecărui element care compune prețul total plătit de un
consumator pentru a putea beneficia de această prestație poate fi identificat,
astfel cum s-a pronunțat și Curtea Europeană de Justiție în Cauza C-463/16
Stadion Amsterdam CV.
Exemplu: O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA oferă
posibilitatea achiziționării unui pachet de bunuri și servicii constând în acces

(7) În sensul art. 291 alin. (3) lit. d) din Codul fiscal, prin cazare în cadrul
sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară se înţelege cazarea în
structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică prevăzute la art.
2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Cota redusă de taxă de 5% prevăzută la art. 291 alin. (3) lit. d) din Codul fiscal
se aplică pentru tipurile de cazare în structurile de primire turistice cu
funcţiune de cazare, prevăzute la art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr.
58/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu
modificările şi completările ulterioare. În cazul cazării cu demipensiune, cu
pensiune completă sau cu «all inclusive», astfel cum sunt definite la art. 2^1
din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cota redusă
de TVA se aplică asupra preţului total al cazării, care poate include şi băuturi
alcoolice. Orice persoană care acţionează în condiţiile prevăzute la pct. 8 alin.
(2) sau care intermediază astfel de operaţiuni în nume propriu, dar în contul
altei persoane, potrivit art. 271 alin. (2) din Codul fiscal, aplică cota de 5% a
taxei, cu excepţia situaţiilor în care este obligatorie aplicarea regimului special
de taxă pentru agenţii de turism, prevăzut la art. 311 din Codul fiscal.

(8) În aplicarea art. 291 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, prin servicii de
restaurant şi de catering se înţelege serviciile prevăzute la pct. 18. Orice
combinaţie de băuturi alcoolice şi nealcoolice, indiferent de concentraţia
alcoolică, este considerată băutură alcoolică. Pentru băuturile alcoolice
servite la restaurant sau oferite în cazul serviciilor de catering se aplică cota
standard de TVA, dar nu se consideră că are loc o livrare separată de bunuri,
oferirea de băuturi alcoolice făcând parte din serviciile de restaurant sau de
catering.

Exemplu: Un restaurant care vinde şi mâncare pentru a fi servită în afara
locaţiei restaurantului nu realizează o prestare de servicii de restaurant, ci o
livrare de bunuri, pentru care aplică cota redusă de TVA de 9%, inclusiv
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la un eveniment sportiv și facilități în cadrul evenimentului sportiv, precum:
servicii de catering/ restaurant, produse alimentare, acces la parcare. În
această situație, chiar dacă prețul fiecărui element care compune prețul total
plătit de un consumator pentru a putea beneficia de această prestație ar putea
fi identificat, cota de TVA aplicabilă pachetului este de 5%, respectiv cota de
TVA aferentă accesului la evenimentul sportiv care reprezintă prestația
principală.

pentru caserola sau paharele în care sunt servite alimentele sau băuturile
nealcoolice, chiar dacă contravaloarea acestora ar fi evidenţiată separat pe
bonul fiscal. În acest caz se consideră că livrarea alimentelor este livrarea
principală care atrage aceeaşi cotă de TVA livrării caserolei sau a paharului,
acestea fiind livrări accesorii, nu un scop în sine pentru client.

(9) În situaţia în care se comercializează un pachet care cuprinde
bunuri/servicii supuse atât cotei reduse de TVA, cât şi cotei standard de TVA
şi se poate stabili o operaţiune principală, cota de TVA aplicabilă pachetului
este cota de TVA aplicabilă operaţiunii principale, conform pct. 23 alin. (1) lit.
b), chiar dacă preţul fiecărui element care compune preţul total plătit de un
consumator pentru a putea beneficia de această prestaţie poate fi identificat,
astfel cum s-a pronunţat şi Curtea Europeană de Justiţie în Cauza C-463/16
Stadion Amsterdam CV.

Exemplu: O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA oferă
posibilitatea achiziţionării unui pachet de bunuri şi servicii constând în acces
la un eveniment sportiv şi facilităţi în cadrul evenimentului sportiv, precum:
servicii de catering/restaurant, produse alimentare, acces la parcare. În
această situaţie, chiar dacă preţul fiecărui element care compune preţul total
plătit de un consumator pentru a putea beneficia de această prestaţie ar putea
fi identificat, cota de TVA aplicabilă pachetului este de 5%, respectiv cota de
TVA aferentă accesului la evenimentul sportiv care reprezintă prestaţia
principală."

CAPITOLUL IX - Operațiuni scutite de taxă
SECȚIUNEA 1 - Scutiri pentru anumite activități de interes general și scutiri pentru alte activități

La punctul 52, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul
(3^1), cu următorul cuprins:

"(3^1) Se cuprind în sfera operaţiunilor scutite conform art. 292 alin. (2) lit.
a) pct. 1 şi 2 din Codul fiscal şi operaţiunile de administrare a creditelor şi/sau
administrare a garanţiilor de credit, efectuate de către una dintre persoanele
care acordă creditul sindicalizat şi care este desemnată de ceilalţi participanţi
la contractul de credit sindicalizat pentru administrarea
creditului/administrarea garanţiilor de credit."

(21) În sensul art. 292 alin. (2) lit. a) pct. 6 din Codul fiscal, fondurile speciale La punctul 52 alineatul (21), litera b) se modifică şi va avea următorul
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de investiții sunt următoarele:
b) fondurile de pensii administrate privat și fondurile de pensii facultative;

cuprins:
"b) fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative şi

fondurile de pensii ocupaţionale."

CAPITOLUL X - Regimul deducerilor

SECȚIUNEA a 7-a - Ajustarea taxei deductibile în cazul achizițiilor de servicii și bunuri, altele decât bunurile de capital

(6) În baza art. 304 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, persoana impozabilă
realizează o ajustare pozitivă sau, după caz, trebuie să efectueze o ajustare
negativă a taxei deductibile în situații precum:
b) alocarea de bunuri/servicii pentru operațiuni care nu dau drept de deducere
și ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operațiuni care dau drept de
deducere, precum și alocarea de servicii neutilizate pentru operațiuni care dau
drept de deducere și ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operațiuni
care nu dau drept de deducere;
c) în cazul bunurilor/serviciilor neutilizate la data înregistrării în scopuri de
TVA a persoanei impozabile care a aplicat regimul special de scutire prevăzut
la art. 310 din Codul fiscal, iar, în cazul serviciilor, în cazul anulării înregistrării
în scopuri de TVA a persoanei impozabile ca urmare a prevederilor art. 316
alin. (11) lit. f) și g) din Codul fiscal.

La punctul 78 alineatul (6), literele b) şi c) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"b) alocarea de bunuri/servicii pentru operaţiuni care nu dau drept de
deducere şi ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operaţiuni care
dau drept de deducere, precum şi alocarea de bunuri/servicii neutilizate
pentru operaţiuni care dau drept de deducere şi ulterior alocarea acestora
pentru realizarea de operaţiuni care nu dau drept de deducere;

c) în cazul bunurilor/serviciilor neutilizate la data înregistrării în scopuri de
TVA a persoanei impozabile care a aplicat regimul special de scutire prevăzut
la art. 310 din Codul fiscal, iar, în cazul bunurilor/serviciilor, în cazul anulării
înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile ca urmare a
prevederilor art. 316 alin. (11) lit. f) şi g) din Codul fiscal."

(11) Situațiile menționate la alin. (10) nu sunt exhaustive, în orice altă situație
în care persoana impozabilă aduce suficiente dovezi că bunurile sunt distruse,
pierdute sau furate, nu are obligația ajustării taxei. De asemenea, situațiile
menționate la alin. (9) pot fi aplicate cumulativ, de exemplu, pentru un stoc de
produse există o pierdere datorată unor perisabilități, dar stocul respectiv
poate fi distrus ca urmare a degradării calitative, ceea ce conduce la
neajustarea taxei.

La punctul 78, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(11) Situaţiile menţionate la alin. (10) nu sunt exhaustive; în orice altă

situaţie în care persoana impozabilă aduce suficiente dovezi că bunurile sunt
distruse, pierdute sau furate, nu are obligaţia ajustării taxei. De asemenea,
situaţiile menţionate la alin. (10) pot fi aplicate cumulativ; de exemplu, pentru
un stoc de produse există o pierdere datorată unor perisabilităţi, dar stocul
respectiv poate fi distrus ca urmare a degradării calitative, ceea ce conduce la
neajustarea taxei."
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SECȚIUNEA a 8-a - Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital

La punctul 79, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul
(14^1), cu următorul cuprins:

"(14^1) În situaţia în care bunurile de capital au fost utilizate pentru
realizarea de operaţiuni cu drept de deducere, altele decât cele constând în
livrarea în regim de taxare a bunurilor respective, în perioada în care
persoanele impozabile au avut codul de TVA anulat conform art. 316 alin. (11)
lit. a) - e) şi h) din Codul fiscal, acestea au dreptul, după reînregistrarea în
scopuri de TVA, să efectueze o ajustare pozitivă pentru o cincime sau o
douăzecime din taxa dedusă iniţial pentru fiecare an din perioada în care au
avut codul de TVA anulat şi în care bunurile de capital au fost utilizate pentru
realizarea de operaţiuni cu drept de deducere. Ajustarea se reflectă în primul
decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei
impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior."

CAPITOLUL XII - Regimuri speciale
SECȚIUNEA 1 - Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici

(4) Persoanele impozabile care, dacă ar fi înregistrate normal în scopuri de
taxă conform art. 316 din Codul fiscal, ar aplica un regim special de taxă
conform prevederilor art. 311 și 312 din Codul fiscal vor lua în calculul
determinării cifrei de afaceri prevăzute la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal
numai baza impozabilă pentru respectivele operațiuni determinată în
conformitate cu prevederile art. 311 și 312 din Codul fiscal.

La punctul 83, alineatul (4) se abrogă.
(4) ABROGAT

CAPITOLUL XIII - Obligații
SECȚIUNEA 1 - Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA
88. (1) În cazul în care o persoană este obligată să solicite înregistrarea în
condițiile art. 316 alin. (1), (2), (4) sau (6) din Codul fiscal ori optează pentru
înregistrare conform art. 316 alin. (4) din Codul fiscal, înregistrarea respectivei
persoane se va considera valabilă începând cu:
c) prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită
înregistrarea, în cazurile prevăzute la art. 316 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;
d) data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA sau

La punctul 88 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

"c) prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită
înregistrarea, în cazurile prevăzute la art. 316 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul
fiscal;

d) data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA sau a
deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, în cazurile
prevăzute la art. 316 alin. (1) lit. a) şi alin. (10) din Codul fiscal."
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a deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, în cazurile
prevăzute la art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (10) din Codul fiscal.

(20) În aplicarea art. 316 alin. (9) şi (12) din Codul fiscal, criteriile pentru
evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile, societăţi cu sediul
activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită
înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul
fiscal, precum şi al persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în
scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal şi cărora le-a
fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din
Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a intenţiei şi capacităţii de a
desfăşura activităţi economice în sfera de aplicare a TVA, sunt prevăzute în
anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

La punctul 88, alineatul (20) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(20) În aplicarea art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, criteriile pentru

evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile, societăţi cu sediul
activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită
înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal
şi cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin.
(11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a intenţiei şi
capacităţii de a desfăşura activităţi economice în sfera de aplicare a TVA, sunt
prevăzute în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentele norme
metodologice."
Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta
hotărâre.
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