
                         

                                                                                                                

I N F O R M A R E 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti – Serviciul Asistenta
Contribuabili, va aduce la cunostinta  aparitia urmatoarelor acte normative:

     Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1942/2021 privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Na-
ționale de Administrare Fiscală nr. 1.387/2021 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 în-
registrare, precum și pentru modificarea unor prevederi procedurale (Mo-
nitorul Oficial nr. 1175 din 13 decembrie 2021)
                                                                        
     Precizări suplimentare:

             Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscala nr. 
1942/2021:
►Modifică Anexa la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 1.387/2021 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 bu-
nuri la distanță, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, po-
trivit 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 modifica-
rea unor prevederi procedurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Par-
tea I, nr. 853 din 7 septembrie 2021, reglementând:

- Se consideră că o persoană impozabilă îndeplinește condițiile supli-
mentare prevăzute la alin. (2) dacă este înregistrată în Registrul contribuabili-
lor, având atribuit cod de înregistrare în scopuri de TVA, cu excepția următoa-
relor 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) și (6) din Codul fiscal,
prin utilizarea formularului de declarație 015 «Declarație de înregistrare fisca-
lă/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezi-
denți care nu au sediu permanent în România»;
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    c) persoanele impozabile nerezidente care desfășoară activități pe teritori-
ul României prin unul sau mai multe sedii permanente, care se înregistrează în
scopuri de TVA prin utilizarea formularului 013 «Declarație de înregistrare fis-
cală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară
activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente» și care au
declarat ca stat de rezidență un alt stat membru al Uniunii Europene."

- Reglementează că și persoanele impozabile înregistrate în scopuri de
TVA în România potrivit art. 317 din Codul fiscal  pot opta pentru utilizarea re-
gimul UE, alaturi de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în
România potrivit art. 316 din Codul fiscal,

- Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în Româ-
nia conform prevederilor art. 316 sau 317 din Codul fiscal și pentru care s-a
acceptat utilizarea regimului UE, informația privind calitatea de persoană im-
pozabilă care utilizează acest regim se menționează în Registrul contribuabili-
lor

- Calitatea de persoană impozabilă care utilizează aceste regimuri speci-
ale nu anulează obligațiile de declarare și plată a taxei rezultate din calitatea
de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 316 sau 317
din Codul fiscal.
Pentru indrumare si asistenta, va puteti adresa Serviciului asistenta contribuabili la
tel.    0252306233 si  0252330097 sau  accesand   site-ul  ANAF  la  adresa:
https://www.anaf.ro/arondare,  completand  FORMULARUL  PENTRU
ASISTENŢĂ. 

A.J.F.P. Mehedinti
SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI


