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            Modificări aduse de HG 928/2021* Titlului VII din Normele Metodologice de aplicare 
a Codul Fiscal, aprobate prin HG 1/2016

                                                  - TITLUL VII  TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ -

- în vigoare cu 14 septembrie 2021-

Art.
I
Pct.:

Forma Titlului VII din Normele Metodologice în vigoare ÎNAINTE
de modificările

aduse de HG 928/2021*

Forma Titlului VII din Normele Metodologice în vigoare 
DUPĂ modificările

aduse de HG 928/2021*

1.

Pct. 1 – art. 266 „Semnificația unor termeni și expresii” La pct. 1, după alin. (7) se introduce alin. (8): 
(8) În aplicarea art. 266 alin. (1) pct. 35 și art. 266 alin. (1) pct.
36 din Codul fiscal, se consideră că bunurile au fost expediate
sau  transportate  de  către  furnizor  sau  în  contul  acestuia,
inclusiv în cazul în care furnizorul intervine în mod indirect în
expedierea  sau  transportul  bunurilor,  în  situații  precum cele
prevăzute la art. 5a** 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
(reformare), cu modificările și completările ulterioare.

2.

Pct. 3 – art. 268 „Operațiuni impozabile”
(7)  La  calculul  plafonului  pentru  achiziții  intracomunitare  de
bunuri nu se vor lua în considerare:
...
d) valoarea achizițiilor de bunuri a căror livrare a fost o vânzare la
distanță, pentru care locul livrării se consideră a fi în România, în
conformitate  cu  prevederile  art.  275  alin.  (2)  și  (3) din  Codul
fiscal;

La pct. 3 alin. (7), lit. d) se modifică:

d) valoarea achizițiilor de bunuri a căror livrare a fost o vânzare
intracomunitară de bunuri la distanță, pentru care locul livrării
se consideră a fi în România, în conformitate cu prevederile art.
275 alin. (2) din Codul fiscal;
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3.

Pct. 7 – art. 270 „Livrarea de bunuri”
(14)  Nontransferul  cuprinde  și  expedierea  sau  transportul  de
produse  accizabile  din  România  în  alt  stat  membru  de  către
persoana  impozabilă  sau  de  altă  persoană  în  contul  său,  în
vederea  efectuării  unei  vânzări  la  distanță  către  persoane
neimpozabile  din  acel  stat  membru,  altele  decât  persoanele
juridice neimpozabile.

La pct. 7, alin. (14) se modifică: 
(14)  Nontransferul  cuprinde  și  expedierea  sau  transportul  de
produse accizabile din România în alt stat membru  al Uniunii
Europene de către persoana impozabilă sau de altă persoană în
contul său, în vederea efectuării unei vânzări  intracomunitare
de bunuri la distanță către persoane neimpozabile din acel stat
membru, altele decât persoanele juridice neimpozabile.

4.

Pct. 7 – art. 270 „Livrarea de bunuri” La pct. 7, după alin. (17) se introduc alin. (18) și (19):
 (18)  În  aplicarea art. 270 alin. (15)  și  (16)  din Codul fiscal,
termenul «facilitează» are înțelesul  prevăzut la  art.  5b**  din
Regulamentul  de  punere  în  aplicare  (UE)  nr.  282/2011,  cu
modificările și completările ulterioare.
(19) În aplicarea prevederilor art. 270 alin. (15), art. 293 alin.
(1) lit. d), art. 3152 și 3153 din Codul fiscal, termenul «loturi»
reprezintă bunuri ambalate împreună și expediate simultan de
același furnizor către același destinatar și acoperite de același
contract de transport. 

5.

Pct.10 – art. 273 „Achizițiile intracomunitare de bunuri”
(6) Nu este asimilată unei achiziții intracomunitare efectuate cu
plată  utilizarea  în  România  de  către  o  persoană  impozabilă  în
vederea  efectuării  unei  vânzări  la  distanță  către  persoane
neimpozabile  din  România,  altele  decât  persoanele  juridice
neimpozabile, de produse accizabile transportate sau expediate
din alt stat membru de persoana impozabilă sau de altă persoană,
în numele acesteia.

La pct. 10, alin. (6) se modifică: 
(6) Nu este asimilată unei achiziții intracomunitare efectuate cu
plată utilizarea în România de către o persoană impozabilă în
vederea  efectuării  unei  vânzări intracomunitare  de  bunuri la
distanță către persoane neimpozabile din România, altele decât
persoanele  juridice  neimpozabile,  de  produse  accizabile
transportate  sau  expediate  din  alt  stat  membru  al  Uniunii
Europene de  persoana  impozabilă  sau  de  altă  persoană,  în
numele acesteia.

6. Pct. 12 – art. 275 „Locul livrării de bunuri”
 (1) În sensul art. 275 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, echivalentul
în lei al plafonului de 35.000 de euro pentru vânzările la distanță
se  stabilește  pe  baza  cursului  valutar  de  schimb comunicat  de
Banca Națională a României la data aderării  și  se rotunjește la
cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor
este egală cu sau mai mare decât 5, și prin reducere, când cifra
sutelor  este  mai  mică  decât  5,  prin  urmare  plafonul  este  de
118.000 lei.
 (2) În cazul în care vânzările la distanță efectuate de un furnizor

Pct. 12 se abrogă.
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dintr-un  anumit  stat  membru  în  România  depășesc  plafonul
prevăzut la alin. (1), se consideră că toate vânzările la distanță
efectuate de furnizor din acel stat membru în România au loc în
România  pe  perioada  rămasă  din anul  calendaristic  în  care  s-a
depășit  plafonul  și  pentru anul calendaristic  următor.  Persoana
obligată la plata taxei este furnizorul din alt stat membru, potrivit
art. 307 alin. (1) din Codul fiscal, care trebuie să se înregistreze
în România în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, la
depășirea plafonului calculat conform alin. (4) și (5). Înregistrarea
rămâne  valabilă  până  la  data  de  31  decembrie  a  anului
calendaristic următor celui în care furnizorul a depășit plafonul
pentru  vânzări  la  distanță  în  România,  cu  excepția  situației
prevăzute la alin. (3).
  (3) În cazul în care plafonul prevăzut la alin. (1) este depășit și
în  anul  calendaristic  următor,  se  aplică  prevederile  alin.  (2)
referitoare la locul acestor vânzări.
 (4)  La  calculul  plafonului  prevăzut  la  alin.  (1)  se  iau  în
considerare:
    a)  valoarea  tuturor  vânzărilor  la  distanță  efectuate  de  un
furnizor  dintr-un  anumit  stat  membru  în  România,  inclusiv
valoarea vânzărilor de bunuri care au fost livrate dintr-un teritoriu
terț și  care sunt  considerate că au fost livrate în  România din
statul membru de import, în conformitate cu prevederile art. 275
alin. (8) din Codul fiscal;
   b)  valoarea  vânzării  la  distanță  ce  conduce  la  depășirea
plafonului.
  (5)  La  calculul  plafonului  prevăzut  la  alin.  (1)  nu  se  iau  în
considerare:
  a) valoarea vânzărilor la distanță de bunuri accizabile;
 b)  valoarea  oricărei  livrări  intracomunitare  de  mijloace  de
transport noi;
  c) valoarea oricărei livrări de bunuri cu instalare sau montare,
efectuată în România de către furnizor sau de altă persoană în
numele acestuia, conform art. 275 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;
 d) valoarea oricărei livrări efectuate de furnizor în statul membru
de plecare în cadrul tranzacției supuse regimului special al marjei
profitului pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de
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colecție și antichități, prevăzute la art. 312 din Codul fiscal;
  e)  valoarea  oricărei  livrări  de  gaz  printr-un  sistem de  gaze
naturale situat pe teritoriul Uniunii Europene sau prin orice rețea
conectată la un astfel de sistem, de energie electrică, de energie
termică sau agent frigorific prin intermediul rețelelor de încălzire
ori  de răcire,  conform art.  275  alin.  (1)  lit.  e)  și  f)  din Codul
fiscal.
 (6) Furnizorul unei vânzări la distanță în România poate opta în
statul  membru în care este  stabilit  să  schimbe locul  livrării  în
România  pentru  toate  vânzările  sale  la  distanță  din  acel  stat
membru în România.  Opțiunea se comunică și  organelor  fiscale
competente din România printr-o scrisoare recomandată în care
furnizorul  specifică  data  de  la  care  intenționează  să  aplice
opțiunea. Persoana obligată la plata taxei este furnizorul din alt
stat  membru,  potrivit  art.  307  alin.  (1)  din  Codul  fiscal,  care
trebuie să se înregistreze în România în scopuri de TVA, conform
art.  316  din  Codul  fiscal,  înainte  de  prima  livrare  care  va  fi
realizată  ulterior  exprimării  opțiunii.  Înregistrarea  ca urmare  a
opțiunii rămâne valabilă până la data de 31 decembrie a celui de-
al  doilea  an  calendaristic  următor  celui  în  care  furnizorul  și-a
exercitat opțiunea, cu excepția situației prevăzute la alin. (7).
  (7) Dacă plafonul prevăzut la alin. (1) este depășit în cel de-al
doilea an calendaristic consecutiv prevăzut la alin. (6), se aplică
prevederile alin. (2) - (5) în privința locului pentru vânzările la
distanță în România.
 (8) Vânzarea la distanță are loc într-un stat membru, altul decât
România, conform art. 275 alin. (5) din Codul fiscal, dacă valoarea
totală a vânzărilor la distanță efectuate de furnizorul din România
depășește plafonul vânzărilor la distanță stabilit de statul membru
de destinație,  care  poate să difere de  cel  stabilit  la  alin.  (1),
valabil  pentru  România,  sau  în  cazul  în  care  furnizorul  și-a
exercitat opțiunea prevăzută la alin. (12). Plafonul pentru vânzări
la distanță se calculează pe fiecare an calendaristic. În sensul art.
275 alin. (5) din Codul fiscal, persoanele din alt stat membru care
nu  comunică  furnizorului  din  România  un  cod  valabil  de
înregistrare  în  scopuri  de  TVA se  consideră  că sunt  persoanele
care beneficiază în statul lor membru de derogarea prevăzută la
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art. 3 alin. (2) din Directiva 112, al cărei echivalent în Codul fiscal
este art. 268 alin. (4).
  (9) În cazul în care furnizorul depășește plafonul pentru vânzări
la distanță stabilit de statul membru de destinație, se consideră
că toate vânzările la distanță efectuate de furnizorul din România
în statul membru de destinație au loc în acel stat membru pentru
perioada rămasă din anul calendaristic în care s-a depășit plafonul
și pentru anul calendaristic următor. Dacă se depășește plafonul și
în  anul  următor,  se  aplică  aceleași  reguli  referitoare  la  locul
acestor vânzări. Furnizorii trebuie să comunice printr-o scrisoare
recomandată  transmisă  către  organul  fiscal  competent  din
România, în termen de 30 de zile de la data înregistrării în alt stat
membru,  pentru  vânzări  la  distanță  ca  urmare  a  depășirii
plafonului pentru vânzări la distanță din alt stat membru, locul
acestor livrări nemaifiind în România, ci în statul membru în care
s-a depășit plafonul.
 (10) La calculul plafonului pentru vânzări la distanță realizate de
furnizori din România în alt stat membru se iau în considerare:
  a)  valoarea  tuturor  vânzărilor  la  distanță  efectuate  de  un
furnizor  din  România  către  un  anumit  stat  membru,  inclusiv
valoarea vânzărilor de bunuri expediate dintr-un teritoriu terț și
importate în România, care se consideră că au fost expediate din
România, în condițiile art. 275 alin. (8) din Codul fiscal;
  b)  valoarea  vânzării  care  conduce  la  depășirea  plafonului  în
celălalt stat membru.
 (11) La calculul plafonului pentru vânzări la distanță realizate de
furnizori din România în alt stat membru nu se iau în considerare:
  a) valoarea vânzărilor la distanță de bunuri accizabile;
  b)  valoarea  oricărei  livrări  intracomunitare  de  mijloace  de
transport noi;
  c) valoarea livrărilor de bunuri cu instalare, efectuate în alt stat
membru  de  către  furnizor  sau  de  altă  persoană  în  numele
acestuia;
 d) valoarea oricărei livrări efectuate de un furnizor din România
în  cadrul  unei  tranzacții  supuse  regimului  special  al  marjei
profitului pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de
colecție și antichități, conform art. 312 din Codul fiscal;
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  e)  valoarea  oricărei  livrări  de  gaz  printr-un  sistem de  gaze
naturale situat pe teritoriul Uniunii Europene sau prin orice rețea
conectată la un astfel de sistem, de energie electrică, de energie
termică sau agent frigorific, prin intermediul rețelelor de încălzire
ori de răcire.
 (12) Furnizorul poate opta să schimbe locul livrării într-un alt stat
membru  pentru  toate  vânzările  sale  la  distanță  efectuate  din
România către acel stat membru. Opțiunea se comunică printr-o
scrisoare recomandată transmisă către organul fiscal competent
din  România  și  se  exercită  de  la  data  trimiterii  scrisorii
recomandate, rămânând valabilă până la data de 31 decembrie a
celui de-al doilea an calendaristic următor celui în care furnizorul
și-a  exercitat  opțiunea,  cu excepția  situației  prevăzute la  alin.
(13).
  (13)  Dacă  plafonul  pentru  vânzări  la  distanță  realizate  de
furnizori din România în alt stat membru este depășit și în cel de-
al  doilea  an  calendaristic  consecutiv  prevăzut  la  alin.  (12),  se
aplică  prevederile  alin.  (9)  -  (11)  pentru  locul  vânzărilor  la
distanță în celălalt stat membru.

7. Pct. 72 - art. 302 „Rambursarea taxei către persoane impozabile
neînregistrate în scopuri de TVA în România și rambursarea TVA
de către alte state membre către persoane impozabile stabilite în
România”
(1) În baza art. 302 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, orice persoană impozabilă
nestabilită  în România,  dar  stabilită  în  alt  stat  membru  poate beneficia  de
rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor și achizițiilor de
bunuri/servicii  efectuate  în  România.  Taxa  pe  valoarea  adăugată  se
rambursează  de către România, statul  membru în care au fost achiziționate
bunuri/servicii  sau în care s-au efectuat importuri  de bunuri,  dacă persoana
impozabilă respectivă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
   a) pe parcursul perioadei de rambursare nu a avut în România sediul 
activității sale economice sau un sediu fix de la care să fi efectuat operațiuni 
economice sau, în lipsa unor astfel de sedii fixe, domiciliul sau reședința sa 
obișnuită;
    b) pe parcursul perioadei de rambursare nu este înregistrată și nici nu este 
obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art. 316 din 
Codul fiscal;
    c) pe parcursul perioadei de rambursare nu a livrat bunuri și nu a prestat 
servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul României, cu excepția

La pct. 72 alin. (1) lit. c), după pct. 2 se introduc pct. 3 și 4:
3. prestarea de servicii către persoane neimpozabile stabilite în
România,  vânzarea  intracomunitară  de  bunuri  la  distanță
impozabilă  în  România  conform  art.  275  alin.  (2)  din  Codul
fiscal,  livrarea  de  bunuri  efectuată  de  către  o  persoană
impozabilă care facilitează această livrare în conformitate cu
art. 270 alin. (16) din Codul fiscal, atunci când expedierea sau
transportul  bunurilor  livrate începe și  se  încheie în  România,
efectuate de către persoana impozabilă prevăzută la art. 315
alin. (14) din Codul fiscal;
4. vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe
sau țări terțe, impozabilă în România conform art. 275 alin. (3)
sau (4) din Codul fiscal, efectuată de către persoana impozabilă
prevăzută la art. 3152 alin. (24) din Codul fiscal.
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următoarelor operațiuni:
    1. prestarea de servicii de transport și de servicii auxiliare acestora, scutite 
în temeiul art. 294 alin. (1) lit. c) - n), art. 295 alin. (1) lit. c) și art. 296 din 
Codul fiscal;
    2. livrarea de bunuri și prestarea de servicii către o persoană care are 
obligația de a plăti TVA în conformitate cu art. 307 alin. (2) - (6) din Codul 
fiscal.

8.

Pct. 72 - art. 302 „Rambursarea taxei către persoane impozabile
neînregistrate în scopuri de TVA în România și rambursarea TVA
de către alte state membre către persoane impozabile stabilite în
România” 
(7) Cererea de rambursare conține următoarele informații:
...
 e) o declarație din partea solicitantului că nu a livrat bunuri și nu
a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul
României  pe  parcursul  perioadei  de  rambursare,  cu  excepția
operațiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) pct. 1 și 2;

La pct. 72 alin. (7), lit. e) se modifică: 

e) o declarație din partea solicitantului că nu a livrat bunuri și
nu  a  prestat  servicii  considerate  ca  fiind  livrate/prestate  pe
teritoriul  României  pe  parcursul  perioadei  de rambursare,  cu
excepția operațiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) pct. 1—4.

9.

Pct. 74 - art. 302 „Rambursarea taxei către persoane impozabile
neînregistrate în scopuri de TVA în România și rambursarea TVA
de către alte state membre către persoane impozabile stabilite în
România” 
(1)  În  baza  art.  302 alin.  (1)  lit.  b)  din  Codul  fiscal,  persoana
impozabilă  neînregistrată  și  care  nu  este  obligată  să  se
înregistreze în scopuri de TVA în România conform  art. 316 din
Codul  fiscal,  nestabilită  pe  teritoriul  Uniunii  Europene,  poate
solicita rambursarea taxei aferente importurilor și achizițiilor de
bunuri mobile corporale și de servicii efectuate în România. Taxa
pe  valoarea  adăugată  se  rambursează  de  către  România,  dacă
persoana impozabilă respectivă îndeplinește următoarele condiții:
 b) pe parcursul perioadei de rambursare nu a livrat bunuri și nu a
prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul
României, cu excepția următoarelor operațiuni:
   ...
  3. prestarea de servicii electronice, de telecomunicații, de 
radiodifuziune sau de televiziune către persoane neimpozabile 
stabilite în România, supuse regimului special prevăzut la art. 314
din Codul fiscal.

La pct. 74 alin. (1) lit. b), pct. 3 se modifică: 

3. prestarea de servicii către persoane neimpozabile stabilite în
România,  supuse  regimului  special  prevăzut  la  art.  314  din
Codul fiscal.
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10.

Pct. 74 - art. 302 „Rambursarea taxei către persoane impozabile
neînregistrate în scopuri de TVA în România și rambursarea TVA
de către alte state membre către persoane impozabile stabilite în
România” 
(1)  În  baza  art.  302  alin.  (1)  lit.  b)  din  Codul  fiscal,  persoana  impozabilă
neînregistrată și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în
România  conform  art.  316  din  Codul  fiscal,  nestabilită  pe  teritoriul  Uniunii
Europene, poate solicita rambursarea taxei aferente importurilor și achizițiilor
de  bunuri  mobile  corporale  și  de  servicii  efectuate  în  România.  Taxa  pe
valoarea adăugată se rambursează de către România, dacă persoana impozabilă
respectivă îndeplinește următoarele condiții:
 a) pe parcursul perioadei de rambursare nu a avut în România sediul activității
sale economice sau un sediu fix de la care să fi efectuat operațiuni economice
sau, în lipsa unor astfel de sedii fixe, domiciliul sau reședința sa obișnuită;
  b) pe parcursul perioadei de rambursare nu a livrat bunuri și nu a prestat
servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul României, cu excepția
următoarelor operațiuni:
  1. prestarea de servicii de transport și de servicii auxiliare acestora, scutite în
temeiul art. 294 alin. (1) lit. c) - n), art. 295 alin. (1) lit. c) și art. 296 din
Codul fiscal;
  2.  livrarea  de  bunuri  și  prestarea  de  servicii  către  o  persoană  care  are
obligația de a plăti TVA în conformitate cu art. 307 alin. (2) - (6) din Codul
fiscal;
   3. prestarea de servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau
de  televiziune  către  persoane  neimpozabile  stabilite  în  România,  supuse
regimului special prevăzut la art. 314 din Codul fiscal.

La pct. 74 alin. (1) lit. b), după pct. 3 se introduce pct. 4:
4. vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe
sau țări terțe, impozabilă în România conform art. 275 alin. (3)
sau (4) din Codul fiscal,  supuse regimului special  prevăzut la
art. 3152 din Codul fiscal. 

11.

Pct. 74 - art. 302 „Rambursarea taxei către persoane impozabile
neînregistrate în scopuri de TVA în România și rambursarea TVA
de către alte state membre către persoane impozabile stabilite în
România” 
(5) Pentru a îndeplini condițiile pentru rambursare, orice persoană
impozabilă  prevăzută  la  alin.  (1)  trebuie  să  desemneze  un
reprezentant  în  România  în  scopul  rambursării.  Prin  excepție
persoanele prevăzute la art. 314 alin. (11) din Codul fiscal nu au
obligația  de  a  desemna  un  reprezentant  în  România  în  scopul
rambursării,  toate  obligațiile  reprezentantului,  prevăzute  de
prezentul punct, revenind acestor persoane.

La pct. 74, alin. (5) se modifică:
(5)  Pentru  a  îndeplini  condițiile  pentru  rambursare,  orice
persoană impozabilă prevăzută la alin. (1) trebuie să desemneze
un  reprezentant  în  România  în  scopul  rambursării.  Prin
excepție, persoanele prevăzute la art. 314 alin. (12) din Codul
fiscal,  respectiv la art. 3152 alin. (24) din Codul fiscal nu au
obligația de a desemna un reprezentant în România în scopul
rambursării,  toate  obligațiile  reprezentantului,  prevăzute  de
prezentul punct, revenind acestor persoane. 

12.  Pct.  81  -  art.  307  „Persoana  obligată  la  plata  taxei  pentru
operațiunile taxabile din România”
 

La pct. 81, alin. (3) se abrogă. 
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(3) Prevederile  art. 307 alin. (6) din Codul fiscal nu se aplică în
cazul  vânzărilor  la  distanță  realizate  dintr-un  stat  membru  în
România de o persoană nestabilită în România, pentru care locul
livrării este în România conform art. 275 alin. (2) și (3) din Codul
fiscal,  persoana  nestabilită  în  România  fiind  obligată  să  se
înregistreze în România în scopuri de TVA, conform art. 316 din
Codul fiscal.

13.

 La cap. XIII, după secțiunea a 5-a se introduce o nouă secțiune,
secțiunea a 51-a, cuprinzând punctul 1021, cu următorul cuprins:
           SECȚIUNEA a 51-a  “Evidențe speciale” 
1021. (1) Persoana impozabilă prevăzută la art. 3211 alin. (1) din
Codul fiscal păstrează următoarele registre în ceea ce privește
livrările  sau  prestările,  în  situația  în  care  se  consideră  că
aceasta a primit și a livrat ea însăși bunuri în conformitate cu
art. 270 alin. (15) și (16) din Codul fiscal sau în cazul în care
participă  la  o  prestare  de  servicii  de  telecomunicații,  de
radiodifuziune  și  de  televiziune  sau  prestate  pe  cale
electronică,  pentru  care  se  prezumă  că  acționează  în  nume
propriu, în conformitate cu art. 271 alin. (2) din Codul fiscal,
respectiv art. 9a din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare: 
a) registrele prevăzute la art. 63c din Regulamentul de punere
în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările și  completările
ulterioare, în cazul în care persoana impozabilă a optat pentru
aplicarea unuia dintre regimurile speciale prevăzute la art. 314,
315 sau 3152 din Codul fiscal; 
b) documentele prevăzute la pct. 101, după caz, în situația în
care  persoana  impozabilă  nu  a  optat  pentru  aplicarea
regimurilor  speciale  prevăzute  la  art.  314,  315  sau  3152 din
Codul fiscal. 
(2)  Persoana  impozabilă  prevăzută  la  art.  3211 alin.  (1)  din
Codul fiscal păstrează informațiile menționate la art. 54c alin.
(2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011,
cu  modificările  și  completările  ulterioare,  cu  privire  la  alte
livrări sau prestări decât cele menționate la alin. (1).

* HG nr. 928/2021 pentru modificarea și completarea titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 - publicată în Monitorul Oficial nr. 878/14.09.2021.
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**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 (Reformare), cu modificările și completările ulterioare 

- Cap. IV Operațiuni Impozabile (Titlul IV din Directiva 2006/112/CE)- Secțiunea 1 Livrarea de bunuri (Articolele 14-19 din Directiva 2006/112/CE) -

Articolul 5  a  :

“În aplicarea articolului 14 alineatul (4) din Directiva 2006/112/CE, se consideră că bunurile au fost expediate sau transportate de către furnizor sau în
contul acestuia, inclusiv în cazul în care furnizorul intervine în mod indirect în expedierea sau transportul bunurilor, în special în următoarele cazuri:
(a) în cazul în care expedierea sau transportul bunurilor este subcontractat(ă) de către furnizor unei terțe părți care predă bunurile către client;
(b) în cazul în care expedierea sau transportul bunurilor este efectuat(ă) de o terță parte, dar furnizorul are răspunderea totală sau parțială pentru
predarea bunurilor către client;
(c) în cazul în care furnizorul facturează și încasează taxele de transport de la client și le transferă ulterior unei terțe părți care va organiza expedierea sau
transportul bunurilor;
(d) în cazul în care furnizorul promovează prin orice mijloace serviciile de livrare ale unei terțe părți către client, pune în contact clientul cu o parte terță
sau furnizează în alt mod unei părți terțe informațiile necesare pentru livrarea bunurilor către consumator.
Cu toate acestea,  bunurile nu sunt considerate ca fiind expediate sau transportate de către furnizor sau în contul acestuia în cazul în care clientul
transportă el însuși bunurile sau în cazul în care clientul organizează livrarea bunurilor cu o terță parte și furnizorul nu intervine direct sau indirect pentru a
asigura sau a contribui la organizarea expedierii sau a transportului acestor bunuri.”

Articolul 5  b   :

“În aplicarea articolului 14a din Directiva 2006/112/CE, termenul «facilitează» înseamnă utilizarea unei interfețe electronice pentru a permite unui client și
unui furnizor  care oferă spre vânzare bunuri prin intermediul interfeței  electronice să intre în contact, ceea ce conduce la o livrare de bunuri  prin
intermediul acestei interfețe electronice.
Cu toate acestea, o persoană impozabilă nu facilitează o livrare de bunuri în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
(a) persoana impozabilă nu stabilește, în mod direct sau indirect, niciunele dintre termenele și condițiile în care se efectuează livrarea de bunuri;
(b) persoana impozabilă nu este implicată, în mod direct sau indirect, în autorizarea perceperii de la client a plății efectuate;
(c) persoana impozabilă nu este implicată, în mod direct sau indirect, în comandarea sau predarea bunurilor.

Articolul 14a din Directiva 2006/112/CE nu se aplică unei persoane impozabile care furnizează numai oricare dintre următoarele: 
(a) prelucrarea plăților aferente livrării bunurilor;
(b) listarea sau publicitatea bunurilor;
(c) redirecționarea sau transferarea clienților către alte interfețe electronice în care bunurile sunt oferite spre vânzare, fără nicio altă intervenție în
livrare.”

        -  Material informativ elaborat de Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili – DGRFP Brasov la data de  15.09.2021 -     


