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Nr. TRG DEX 6708/22.08.2019 

 
Formularul 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată" a fost modificat 

 
Principalele modificări sunt:  

a) s-a introdus posibilitatea depunerii D300 și de către succesori, în condițiile în care 
codul de identificare fiscală al entității a fost radiat, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale 
aferente perioadei în care entitatea a avut calitatea de subiect fiscal conform 
prevederilor art.90 al.(4) din Codul de procedură fiscală;  
b) în cadrul formularului s-au mai introdus următorii indicatori:  
b1) prestări de servicii conform art.278 al.(8) din Codul fiscal, pentru care locul prestării 
este în România - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări privind baza de 
impozitare şi TVA colectată pentru prestările de servicii de telecomunicaţii, de 
radiodifuziune şi televiziune, precum şi a serviciilor furnizate pe cale electronică în 
situaţia în care beneficiarul este persoană neimpozabilă stabilită în alt stat membru al 
UE, pentru care locul de prestare se consideră a fi în România, conform art. 278 alin. (8) 
din Codul fiscal şi pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, 
inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri parţiale pentru aceste prestări 
de servicii.  

Locul prestării se consideră a fi în România dacă valoarea totală, fără TVA, a 
acestor servicii nu depăşeşte în anul curent 46.337 lei şi nu a depăşit această sumă nici 
în anul precedent, dacă prestatorul nu a optat ca locul prestării să fie la beneficiar 
potrivit art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal.  

Suma de 46.337 lei s-a calculat prin aplicarea ratei de schimb publicată de Banca 
Centrală Europeană la data adoptării Directivei (UE) 2017/2.455 a Consiliului din 5 
decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în 
ceea ce privește anumite obligații privind TVA pentru prestările de servicii și vânzările de 
bunuri la distanță.  
b2) regularizări privind prestările de servicii conform art.278 al. (8) din CF.  
b3) informații privind valoarea totală, fără TVA, a prestărilor de servicii către persoane 
neimpozabile din alte state membre UE prevăzute la art. 278 al.(8) din CF, respectiv 
servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate 
pe cale electronică. Noul decont de TVA se utilizează începând cu declararea obligaţiilor 
fiscale aferente lunii iulie 2019. 

Baza legală:  OPANAF 2227/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" publicat în Monitorul Oficial nr. 
687/20.08.2019. 

 Şef Administraţie 
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