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Volumul 1 (paginile 472, 477, 527/528, 530) 
OUG nr. 26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

M. Oficial nr. 309/19.04.2019 
Modificările OUG 26/2019 se referă la TITLUL V -   CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIGATORII, respectiv  
 
 
Pagina 472 
TITLUL V -   CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIGATORII 
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau 
asimilate salariilor 
 

Art.139 – (1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri 
din salarii sau asimilate salariilor, o reprezintă câştigul brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor, în ţară şi în 
alte state, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor 
privind sistemele de securitate socială la care România este parte, care include:  
 

● nou / în vigoare începand cu veniturile lunii mai 2019 (OUG nr. 26/19.04.2019) 
n) remuneraţia brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii. 
 
Pag 477 
Art. 142 - Nu se cuprind în baza lunară de calcul al a contribuţiilor de asigurări sociale, următoarele:  
 

abrogat începand cu veniturile lunii mai 2019 (OUG nr. 26/19.04.2019)  

t) remuneraţia brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii. 
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● modificări titlu secţiune si art. 180, începand cu data de 1 mai 2019 (OUG nr. 26/19.04.2019) 

Secţiunea a 10-a 
Declararea, stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor 
fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2), precum 
şi în cazul celor care nu realizează venituri  
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care 
estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2) sau care nu 
realizează venituri, precum şi de alte persoanele fizice care optează pentru plata 
contribuţiei 

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care 
optează pentru plata contribuţiei estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la 

art. 170 alin. (2), precum şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri 
● modificări titlu / conţinut art. 180, începand cu data de 1 mai 2019 (OUG nr. 26/19.04.2019) 

Art. 180 - (1) Următoarele persoane fizice pot opta pentru plata contribuţiei: 

          a) persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate 
din cele prevăzute la art. 155 lit. b) - h), sub nivelul plafonului minim prevăzut la art. 
170 alin. (2);  
          b) persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 
155 şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei 
de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1).  
          c) persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 
155 pentru care nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate. 
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(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. a) datorează contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate după cum urmează: 

a) dacă depun declaraţia prevăzută la art. 174 alin. (3) până la împlinirea 
termenului legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de 
bază minime brute pe ţară, în vigoare la data depunerii acesteia termenul legal 
prevăzut pentru depunerea declaraţiei prevăzute la art. 120; sau  

b) dacă depun declaraţia prevăzută la art. 174 alin. (3) după împlinirea 
termenului legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de 
bază minim brut pe ţară, în vigoare la data termenul legal de depunereii a declaraţiei 
prevăzute la art. 120, înmulţită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de 
depunere a declaraţiei prevăzute la art. 122, inclusiv luna în care se depune 
declaraţia.  

(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b) datorează contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate, pentru 12 luni, la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute 
pe ţară în vigoare la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 174 alin. (3), indiferent 
de data depunerii acesteia. declaraţiei prevăzute la art. 174 alin. (3).  
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Plata contribuţiei 

 

Art. 182. – ● modificări începand cu data de 1 mai 2019 (OUG nr. 26/19.04.2019) 
(1) Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele 
fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) este până la data de 15 martie inclusiv a 
anului următor celui pentru care se datorează contribuţia.  
(2) Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele 
fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) şi c) este până la data de 15 martie inclusiv a 
anului următor celui în care au depus declaraţia. 
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Volumul 2 (Paginile 7, 92, 131/132, 166, 395, 438) 
Legea nr. 60/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal   

M. Oficial nr. 296/17.04.2019 
În vigoare de la 20 aprilie 2019 

 

Pagina 7 
 
Art. 266 (1) În sensul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
 
28. serviciile furnizate pe cale electronică  
includ, în special, serviciile prevăzute în anexa II la Directiva 112 şi la art. 7 alin. (1) 
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 TVA, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care 
prestatorul unui serviciu şi clientul său comunică prin intermediul poştei electronice, 
acest lucru nu înseamnă, în sine, că serviciul furnizat este un serviciu furnizat pe cale 
electronică;                                                         (● adăugare în vigoare din 20 aprilie 2019 (Legea 60/2019)) 
Pagin 92 
 

● art. 2741 în vigoare din 20 aprilie 2019 (Legea 60/2019) 
 

Dispoziţii comune livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii 
 
Art. 2741. - (1) În sensul prezentului titlu, se aplică următoarele definiţii:   

a) cupon valoric înseamnă un instrument care presupune obligaţia de a-l 
accepta drept contrapartidă sau drept o parte din contrapartida unei livrări de bunuri 
sau prestări de servicii şi care presupune indicarea bunurilor sau a serviciilor ce 
urmează a fi livrate sau prestate sau a identităţilor potenţialilor furnizori/prestatori ai 
acestora, fie pe instrumentul în sine, fie în cadrul documentaţiei aferente, inclusiv în 
cadrul termenilor şi condiţiilor de utilizare a instrumentului;   

b) cupon valoric cu utilizare unică înseamnă un cupon valoric în cazul 
căruia locul livrării bunurilor sau al prestării serviciilor la care se referă cuponul valoric 
şi TVA datorată pentru acele bunuri sau servicii sunt cunoscute în momentul emiterii 
cuponului valoric;   

c) cupon valoric cu utilizări multiple înseamnă un cupon valoric, altul decât 
un cupon valoric cu utilizare unică.   
(2) Fiecare transfer al unui cupon valoric cu utilizare unică efectuat de o persoană 
impozabilă care acţionează în nume propriu se consideră a fi o livrare a bunurilor sau 
o prestare a serviciilor la care se referă cuponul valoric. Predarea efectivă a bunurilor 
sau prestarea efectivă a serviciilor, în schimbul unui cupon valoric cu utilizare unică 
acceptat drept contrapartidă sau parte a contrapartidei de către furnizor/prestator, nu 
se consideră a fi o tranzacţie independentă, pentru partea contrapartidei acoperită de 
cupon. Pentru partea contrapartidei care nu este acoperită de cuponul valoric cu 
utilizare unică se consideră că are loc o tranzacţie independentă.   
(3) În cazul în care furnizorul/prestatorul bunurilor sau serviciilor nu este persoana 
impozabilă care, acţionând în nume propriu, a emis cuponul valoric cu utilizare unică, 
se consideră că furnizorul/prestatorul a livrat bunurile sau a prestat serviciile la care se 
referă cuponul valoric către persoana impozabilă care a emis în nume propriu 
cuponul, la data la care este utilizat cuponul.   
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(4) În cazul în care transferul unui cupon valoric cu utilizare unică este realizat de un 
intermediar - persoană impozabilă care acţionează în numele altei persoane 
impozabile, respectivul transfer se consideră a fi livrarea bunurilor sau prestarea 
serviciilor la care se referă cuponul valoric, efectuată de persoana impozabilă în 
numele căreia acţionează intermediarul.   
(5) Predarea efectivă a bunurilor sau prestarea efectivă a serviciilor, în schimbul unui 
cupon valoric cu utilizări multiple acceptat drept contrapartidă sau parte a 
contrapartidei de către furnizor/prestator, intră în sfera TVA potrivit art. 268, în timp ce 
fiecare transfer anterior al respectivului cupon valoric cu utilizări multiple nu intră în 
sfera TVA.   
(6) În cazul în care cuponul valoric cu utilizări multiple este transferat de o persoană 
impozabilă, alta decât persoana impozabilă care efectuează operaţiunea în sfera TVA 
potrivit alin. (5), orice prestare de serviciu care poate fi identificată, cum ar fi serviciile 
de distribuţie sau de promovare, intră în sfera TVA. 
 
Pagina 131/132 

Locul prestării de servicii 
Art. 278. 

● alin. (8) – (12) în vigoare de la 20.04.2019 (Legea 60/2019) 

(8) Prevederile alin. (5) lit. h) nu se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 
condiţii:   

a) prestatorul este stabilit sau, dacă nu este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau 
reşedinţa obişnuită într-un singur stat membru;   

b) sunt prestate servicii către persoane neimpozabile care sunt stabilite, îşi au 
domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în orice stat membru, altul decât statul 
membru prevăzut la lit. a);   

c) valoarea totală, fără TVA, a prestărilor menţionate la lit. b) nu depăşeşte, în 
anul calendaristic curent, 10.000 euro sau echivalentul acestei sume în moneda 
naţională şi nu a depăşit această sumă în cursul anului calendaristic precedent. 

 

(9) Atunci când, în cursul unui an calendaristic, pragul prevăzut la alin. (8) lit. c) este 
depăşit, prevederile alin. (5) lit. h) se aplică de la momentul respectiv.   
 

(10) Prestatorii menţionaţi la alin. (8) care sunt stabiliţi sau, dacă nu sunt stabiliţi, îşi 
au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în România au dreptul de a opta ca locul 
prestării să fie stabilit în conformitate cu prevederile alin. (5) lit. h). Opţiunea se aplică 
pentru cel puţin doi ani calendaristici.   
 

(11) ANAF ia măsurile corespunzătoare pentru a monitoriza îndeplinirea de către 
persoana impozabilă a condiţiilor prevăzute la alin. (8)-(10). 
 

(12) Valoarea echivalentă în moneda naţională a statelor membre a sumei menţionate 
la alin. (8) lit. c) se calculează prin aplicarea ratei de schimb publicate 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 şi a Directivei 2009/132/CE în 
ceea ce priveşte anumite obligaţii privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările 
de servicii şi vânzările de bunuri la distanţă. Pentru România, valoarea echivalentă în 
moneda naţională este de 46.337 lei.
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Pagina 166 
Baza de impozitare pentru  

livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării 
 
Art. 137. 286. (1) Baza de impozitare a TVA este constituită din:  

● lit. f) în vigoare de la 20 aprilie 2019 / Legea nr. 60/2019 
f) fără a aduce atingere prevederilor lit. a), baza de impozitare aferentă livrării de 
bunuri sau prestării de servicii, pentru care a fost acceptat drept contrapartidă un 
cupon valoric cu utilizări multiple, este contravaloarea plătită pentru cuponul valoric 
sau, în lipsa informaţiilor privind contravaloarea respectivă, valoarea monetară 
indicată pe cuponul valoric cu utilizări multiple sau în documentaţia aferentă, din care 
se scade cuantumul TVA aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate. În cazul în 
care un cupon valoric cu utilizări multiple este acceptat drept contrapartidă parţială 
pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, la stabilirea bazei de impozitare 
este avută în vedere contravaloarea plătită pentru cuponul valoric sau, în lipsa 
informaţiilor privind contravaloarea respectivă, valoarea monetară indicată pe cuponul 
valoric cu utilizări multiple sau în documentaţia aferentă, din care se scade cuantumul 
TVA aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate. 
 
Pagina 395 
 

Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune  
prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană 

art. 314.  
(1) ● modificări din 20.04.2019 (Legea nr. 60/2019) 

În înţelesul prezentului articol:  
a) persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană înseamnă o 

persoan ă impozabilă care  
● nu are sediul activităţii economice şi nici nu dispune de un sediu fix pe 

teritoriul Uniunii Europene; 
● şi care nu are obligaţia să fie înregistrată în scopuri de TVA pentru alte operaţiuni 

decât cele supuse regimului special; 
 

(3) ● modificări din 20.04.2019 (Legea nr. 60/2019)Î 
n cazul în care o persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană optează 
pentru regimul special şi alege România ca stat membru de înregistrare, la data 
începerii operaţiunilor taxabile, persoana respectivă trebuie să depună în format 
electronic o declaraţie de începere a activităţii la organul fiscal competent. 
Declaraţia trebuie să conţină următoarele informaţii: denumirea/numele persoanei 
impozabile, adresa poştală, adresele electronice, inclusiv pagina de internet proprie, 
codul naţional de înregistrare fiscală, după caz, precum şi o declaraţie prin care se 
confirmă că persoana nu şi-a stabilit sediul activităţii economice pe teritoriul Uniunii 
Europene şi nu dispune de un sediu fix pe teritoriul acesteia nu este înregistrată în 
scopuri de TVA în Uniunea Europeană. Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de 
înregistrare trebuie aduse la cunoştinţa organului fiscal competent, pe cale 
electronică. 
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Pagina 438 
Facturarea 

 
Art. 319 (5) Fără să contravină prevederilor alin. (31) - (35) se aplică următoarele reguli de facturare: 

 
● lit. d) în vigoare de la 20 aprilie 2019 / Legea nr. 60/2019 

d) prin excepţie de la prevederile lit. a), facturarea face obiectul normelor aplicabile în 
statul membru în care este înregistrat prestatorul care utilizează unul dintre regimurile 
speciale menţionate la art. 314 şi 315. 
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asimilate salariilor beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor legale;  

p sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii; 

q veniturile reprezentând plăți compensatorii suportate de angajator potrivit 
contractului colectiv sau individual de muncă; 

r indemnizaţia de hrană şi indemnizaţia de vacanţă acordată potrivit prevederilor 
Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

s ● în vigoare începand cu veniturile lunii mai 2019 (OUG nr. 26/19.04.2019) 
remuneraţia brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii. 

 
(2) abrogat  
 
(3) abrogat  
 

(4) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi f) intră în baza lunară de calcul al contribuţiei 
de asigurări sociale, indiferent dacă persoanele respective sunt din cadrul aceleiaşi 
entităţi ori din afara ei, pensionari sau angajaţi cu contract individual de muncă.   

norme 

 3. (1) Sumele care se includ în câştigul brut realizat din salarii şi în veniturile asimilate 
salariilor, care reprezintă baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, sunt 
cele prevăzute la art. 139 alin. (1) din Codul fiscal, inclusiv cele prevăzute în normele 
metodologice de aplicare a art. 76 alin. (1) - (3) din Codul fiscal, cu excepţia 
veniturilor asupra cărora nu există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale 
potrivit prevederilor art. 141 şi 142 din Codul fiscal.  
(2) În categoria sumelor prevăzute la art. 139 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal se includ 
indemnizaţiile persoanelor alese în consiliul de administraţie/comitetul  
director/consiliul superior, comitetul executiv/biroul permanent, comisia de disciplină 
şi altele asemenea, cu excepţia indemnizaţiilor cenzorilor, care se încadrează la art.  
139 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal.   
(3) În categoria persoanelor prevăzute la art. 139 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal se  
includ administratorii, membrii consiliului de administraţie, consiliului de 
supraveghere şi comitetului consultativ, precum şi reprezentanţii statului sau  
reprezentanţii membrilor consiliului de administraţie, fie în adunarea generală a  
acţionarilor, fie în consiliul de administraţie, după caz.   
(4) Sumele care depăşesc limita prevăzută la art. 139 alin. (1) lit. j) - m) din Codul 
fiscal reprezintă venit asimilat salariilor şi se cuprind în baza de calcul al contribuţiei  
de asigurări sociale determinată prin cumularea cu veniturile din salarii şi asimilate  
salariilor aferente lunii respective, potrivit regulilor prevăzute la art. 76 alin. (6) din 
Codul fiscal.   
(5) În înţelesul prevederilor art. 139 alin. (1) lit. j)-m) din Codul fiscal, prin străinătate  
se înţelege orice alt stat, respectiv orice stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului  
Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, orice stat cu care România aplică  
un acord bilateral de securitate socială, precum şi orice stat care nu face parte din 
Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Elveţiană.   
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(6) În categoria sumelor prevăzute la art. 139 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal se includ 
remuneraţiile acordate în baza contractului de mandat preşedintelui şi membrilor  
comitetului executiv; remuneraţia cenzorului cu contract de mandat se încadrează la  
art. 139 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal.  

 4. În baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau 
de persoanele asimilate acestora, prevăzută la art. 140 din Codul fiscal, se includ 
sumele care fac parte din baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale 
datorate de angajați, ţinându-se seama de excepţiile prevăzute la art. 141 şi 142 din 
Codul fiscal.  
Încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă 
se realizează potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 

  

 41. (1) În prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, potrivit legii, 
exceptate de la plata contribuţiilor de asigurări sociale potrivit prevederilor art. 141 lit. 
a) din Codul fiscal, sunt incluse şi indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de 
muncă, acordate în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
(2) În aplicarea prevederilor art. 141 lit. b) din Codul fiscal nu se datorează contribuţia 
de asigurări sociale pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de 
persoane fizice care sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, potrivit legii. 
În această categorie intră, spre exemplu, avocaţii salarizaţi în cadrul profesiei.  
 
5. (1) În aplicarea prevederilor art. 142 lit. b) din Codul fiscal, partea care depăşeşte 
limita de 150 lei reprezintă venit din salarii şi se cuprinde în baza de calcul al 
contribuţiilor sociale obligatorii.  
(2) În sensul art. 142 lit. r) din Codul fiscal, nu se cuprind în baza lunară de calcul al  
contribuţiilor sociale obligatorii tichetele cadou acordate potrivit legii, altele decât cele  
acordate pentru ocaziile prevăzute la art. 142 lit. b) din Codul fiscal.   
(3) La încadrarea în categoria veniturilor din salarii şi asimilate salariilor care nu se 
cuprind în bazele de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii, a sumelor sau 
avantajelor acordate, prevăzute la art. 142 din Codul fiscal, primite în legătură cu o  
activitate dependentă, se aplică, după caz, regulile stabilite prin normele metodologice 
de aplicare a art. 76 alin. (4) din Codul fiscal.  
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juridice respective, pregătire legată de activitatea desfăşurată de 
persoanele respective pentru angajator/plătitor;  

o costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele 
telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;  

p avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării şi la 
momentul exercitării acestuia;  

q diferenţa favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită prin negociere şi 
dobânda practicată pe piaţă, pentru credite şi depozite;  

r 
se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2019. (OUG 114/2018)biletele de valoare sub forma 
tichetelorle de masă, voucherelorle de vacanţă, tichetelorle cadou, şi tichetelorle 
de creşă, tichetelor culturale acordate potrivit legii;  

s 

următoarele avantaje primite în legătură cu o activitate dependentă, 

1 Utilizarea în scop personal a   vehiculelor pentru care cheltuielile sunt 
deductibile în cota de 50%, prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. ţ; 

2 cazarea în unităţi proprii 

3 hrana şi drepturile de hrană acordate  potrivit legii; 

4 hrana acordată de angajatori angajaților, în cazul în care potrivit legislației în 
materie este interzisă introducerea alimentelor în incinta unităţii; 

5 
permisele de călătorie pe orice mijloc de transport, acordate în interes de 
serviciu;  

6 

 

Contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 
204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând  
contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate astfel în 
conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în 
state membre ale U.E. sau aparţinând Spaţiului Economic European, precum 
şi  
primele de asigurare voluntară de sănătate şi serviciile medicale 
furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii 
proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească limitele prevăzute la 
art. 76 alin. (4) lit. ș) și t)  pentru veniturile neimpozabile, precum şi 
primele aferente asigurărilor de risc profesional; 

ș 
veniturile acordate la momentul disponibilizării, venitul lunar de completare sau 
plăţile compensatorii, suportate din bugetul asigurărilor de şomaj, potrivit actelor 
normative care reglementează aceste domenii. 

t 
 

abrogat începand cu veniturile lunii mai 2019 (OUG nr. 26/19.04.2019) 

remuneraţia brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii. 

ţ 

veniturile obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi în cadrul 
misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din 
străinătate, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV secţiunea a 3-
a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice.   
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● introdus prin H.G. nr. 354/29.05.2018 

161 (1) În aplicarea  art.151, alin.(22) și art. 174, alin. (22) din Codul fiscal, persoanele 
fizice beneficiază în mod corespunzător de prevederile pct. 371 ale titlului IV date în  
aplicarea art. 121  din Codul fiscal. 
(2) Exemplu privind aplicarea prevederilor art. 133 din Codul fiscal 
Pentru anul 2018 
Un contribuabil depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile 
sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță 
conform Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până 
la 15 iulie 2018, prin care stabilește contribuția de asigurări sociale datorată în anul 
2018 în sumă de 10.000 lei.  
În cursul anului efectuează următoarele plăți: 
         a) În data de 15 august 2018 plătește suma de 5.000 lei. 
         b) În data de 14 decembrie 2018 plătește suma de 4.000 lei (sumă diminuată cu 
1.000 lei reprezentând bonificație în cotă de 10%, întrucât la data efectuării ultimei plăți 
a îndeplinit ambele condiții pentru a beneficia de ambele cote acordate pentru 
bonificație). 

 
Art. 175 ● se abrogă de la 1 ianuarie 2018 ● O.U.G. nr. 79/2017 
Art. 176 – 179 ● se abrogă de la 1 ianuarie 2018 ● O.U.G. nr. 79/2017 
 

 

● modificări titlu secţiune si art. 180, începand cu data de 1 mai 2019 (OUG nr. 26/19.04.2019) 

Secţiunea a 10-a 
Declararea, stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor 
fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2), precum 
şi în cazul celor care nu realizează venituri  
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care 
estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2) sau care nu 
realizează venituri, precum şi de alte persoanele fizice care optează pentru plata 
contribuţiei 

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care 
optează pentru plata contribuţiei estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la 

art. 170 alin. (2), precum şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri 
● modificări titlu / conţinut art. 180, începand cu data de 1 mai 2019 (OUG nr. 26/19.04.2019) 

Art. 180 - (1) Următoarele persoane fizice pot opta pentru plata contribuţiei: 

          a) persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate 
din cele prevăzute la art. 155 lit. b) - h), sub nivelul plafonului minim prevăzut la art. 
170 alin. (2); *) 
          b) persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 
155 şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei 
de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1).  
          c) persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 
155 pentru care nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate. 

                                                 
*) vezi la paginile următoare, OpANAF nr. 2846/2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a 
obligaţiilor de plată stabilite prin "Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate 
datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", precum şi pentru aprobarea 
modelului şi conţinutului unor formulare  
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(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. a) datorează contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate după cum urmează: 

a) dacă depun declaraţia prevăzută la art. 174 alin. (3) până la împlinirea 
termenului legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de 
bază minime brute pe ţară, în vigoare la data depunerii acesteia termenul legal 
prevăzut pentru depunerea declaraţiei prevăzute la art. 120; sau  

b) dacă depun declaraţia prevăzută la art. 174 alin. (3) după împlinirea 
termenului legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de 
bază minim brut pe ţară, în vigoare la data termenul legal de depunereii a declaraţiei 
prevăzute la art. 120, înmulţită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de 
depunere a declaraţiei prevăzute la art. 122, inclusiv luna în care se depune 
declaraţia.  

(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b) datorează contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate, pentru 12 luni, la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute 
pe ţară în vigoare la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 174 alin. (3), indiferent 
de data depunerii acesteia. declaraţiei prevăzute la art. 174 alin. (3).  

Articolul IV alin.(8) din OUG nr. 25/30.03.2018 
(8) Persoanele prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care optează pentru 
plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit legii, înainte de data emiterii ordinului privind modelul, conţinutul, 
modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de 
persoanele fizice, prevăzut la art. 122 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, depun 
Declaraţia pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de 
persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal - formular 
604 şi efectuează plata contribuţiei conform prevederilor art. 180 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare.
 

norme 

 ● introdus prin H.G. nr. 354/29.05.2018 

201 . (1) În aplicarea art. 180 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, baza de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care au estimat 
pentru anul curent venituri anuale cumulate sub nivelul a 12 salarii de bază minime 
brute pe ţară şi depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale 
datorate de persoanele fizice după împlinirea termenului legal de depunere se determină 
prin înmulţirea valorii salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare la data depunerii 
declaraţiei cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declaraţiei 
prevăzute la art. 122 din Codul fiscal, inclusiv luna în care se depune declaraţia.  
(2) Exemplu privind aplicarea prevederilor art. 180 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal 
O persoană fizică estimează că realizează venituri sub plafonul a 12 salarii minime 
brute pe ţară şi depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile 
sociale datorate de persoanele fizice la data de 1 august. Stabilirea contribuţiei de 
asigurări de sănătate:  

a) valoarea salariului de bază minim brut pe ţară este de 1.900 lei  
b) luna în care se depune declaraţia - august  
c) numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declaraţiei 

prevăzute la art. 122 din Codul fiscal este de 8 luni (august 2018-martie 2019)  
d) stabilirea bazei de calcul al contribuţiei 1.900 lei x 8 luni = 15.200 lei  
e) determinarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 15.200 lei x 10% = 

1.520 lei  

 

 
●art. 181  abrogat de la 23 martie 2018 (OUG nr. 18/23.03.2018) 
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Plata contribuţiei 

 

Art. 182. – ● modificări începand cu data de 1 mai 2019 (OUG nr. 26/19.04.2019) 
(1) Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele 
fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) este până la data de 15 martie inclusiv a 
anului următor celui pentru care se datorează contribuţia.  
(2) Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele 
fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) şi c) este până la data de 15 martie inclusiv a 
anului următor celui în care au depus declaraţia. 
 
 

Prevederi privind încetarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
 

Art. 183. – Persoanele prevăzute la art. 180, care încep să realizeze venituri de 
natura celor prevăzute la art. 155 sau se încadrează în categoriile de persoane 
exceptate de la plata contribuţiei, depun  la organul fiscal competent, în termen de 30  
zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaraţia prevăzută la art. 174 alin. (3) 
şi îşi recalculează obligaţia de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate datorată pentru anul în curs. 

norme 

 ● introdus prin H.G. nr. 354/29.05.2018 
202. (1) În aplicarea prevederilor art. 183 din Codul fiscal, privind încetarea plăţii contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate, contribuabilii depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, inclusiv în situaţia în care au depus anterior 
«Declaraţia pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de 
sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane 
prevăzute la art. 180 din Codul fiscal» şi îşi recalculează obligaţia de plată reprezentând 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul în curs.  
(2) Exemplu privind aplicarea prevederilor art. 183 din Codul fiscal 
O persoană care nu realizează venituri în anul 2018 depune declaraţia unică privind impozitul pe 
venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice la data de 15 august 2018, prin care 
optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Baza de calcul al contribuţiei o 
reprezintă echivalentul a 6 salarii de bază minime brute pe ţară.  
Persoana fizică datorează un CASS în valoare de 1.140 lei (1.900 lei x 6 luni x 10%).  
Persoana fizică începe să realizeze venituri din salarii şi asimilate salariilor începând cu luna 
noiembrie 2018.  
Persoana fizică îşi recalculează obligaţia de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate datorată pentru anul în curs şi depune la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile 
de la data la care a intervenit evenimentul, declaraţia unică privind impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.  
Recalculare pentru perioada în care persoana fizică a beneficiat de opţiunea de la art. 180 alin. (3) 
din Codul fiscal:  

a) rectificare bază de calcul:6 salarii minime brute x 1.900 lei = 11.400 lei la care 
datorează CASS în sumă de 1.140 lei (11.400 lei x 10%) 11.400 lei : 12 luni = 950 lei 950 lei x 3 
luni ( august 2018 - octombrie 2018) = 2.850 lei (baza de calcul recalculată)  

b) determinare contribuţie datorată pentru perioada august-octombrie 20182.850 lei x 
10% = 285 lei. 

 

Cap. IV (art. 184 – 191) ● se abrogă de la 1 ianuarie 2018  ● O.U.G. nr. 79/2017 
Cap. V (art. 192 – 200) ● se abrogă de la 1 ianuarie 2018 ● O.U.G. nr. 79/2017 
Cap. VI (art. 201 – 208) ● se abrogă de la 1 ianuarie 2018 ● O.U.G. nr. 79/2017 
Cap. VII (art. 209 – 215) ● se abrogă de la 1 ianuarie 2018 ● O.U.G. nr. 79/2017 
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18. livrare către sine are înţelesul prevăzut la art. 270 alin. (4);  
 
19. operaţiuni imobiliare reprezintă operaţiunile constând în livrarea, închirierea, 
leasingul, arendarea, concesionarea de bunuri imobile sau alte operaţiuni prin care un 
bun imobil este pus la dispoziţia altei persoane, precum şi acordarea cu plată pe o 
anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct şi superficia, 
asupra unui bun imobil; 
 
20. perioada fiscală este perioada prevăzută la art. 322;  
 
21. persoană impozabilă are înţelesul art. 269 alin. (1) şi reprezintă persoana fizică, 
grupul de persoane, instituţia publică, persoana juridică, precum şi orice entitate 
capabilă să desfăşoare o activitate economică;  
 
22. persoană juridică neimpozabilă reprezintă instituţia publică, organismul 
internațional de drept public şi orice altă persoană juridică, care nu este persoană 
impozabilă, în sensul art. 269  alin. (1);  
 
23. persoană parţial impozabilă are înţelesul prevăzut la art. 300; 
 
24. persoană reprezintă o persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă 
sau o persoană neimpozabilă;  
 

25. plafon pentru achiziţii intracomunitare reprezintă plafonul stabilit conform art. 
268 alin. (4) lit. b);  
 
26. plafon pentru vânzări la distanţă reprezintă plafonul stabilit conform art. 275 
alin. (2) lit. a);  
 
27. prestarea către sine are înţelesul prevăzut la art. 271 alin. (4);  
 
28. serviciile furnizate pe cale electronică  
 

includ, în special, serviciile prevăzute în Anexa II a Directivei 112 și la art. 7 alin. (1) 
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 TVA, cu modificările și completările ulterioare; În cazul în care 
prestatorul unui serviciu şi clientul său comunică prin intermediul poştei electronice, 
acest lucru nu înseamnă, în sine, că serviciul furnizat este un serviciu furnizat pe cale 
electronică;                                                         (● adăugare în vigoare din 20 aprilie 2019 (Legea 60/2019)) 
 
29. serviciile de telecomunicaţii sunt serviciile având ca obiect transmiterea, 
emiterea şi recepţia de semnale, înscrisuri, imagini şi sunete sau informaţii de orice 
natură, prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv 
cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau 
recepţii. Serviciile de telecomunicaţii cuprind, de asemenea, şi furnizarea accesului la 
reţeaua mondială de informaţii;  
 
30. serviciile de radiodifuziune şi televiziune includ, în special, serviciile prevăzute 
la art. 6b alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 cu 
modificările și completările ulterioare; 



Titlul VII - TVA Cap. IV – Operaţiuni cuprinse în sfera TVA art. 270 - 274 
 

92 

 
● art. 2741 în vigoare din 20 aprilie 2019 (Legea 60/2019) 

 
Dispoziţii comune livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii 

 
Art. 2741. - (1) În sensul prezentului titlu, se aplică următoarele definiţii:   

a) cupon valoric înseamnă un instrument care presupune obligaţia de a-l 
accepta drept contrapartidă sau drept o parte din contrapartida unei livrări de bunuri 
sau prestări de servicii şi care presupune indicarea bunurilor sau a serviciilor ce 
urmează a fi livrate sau prestate sau a identităţilor potenţialilor furnizori/prestatori ai 
acestora, fie pe instrumentul în sine, fie în cadrul documentaţiei aferente, inclusiv în 
cadrul termenilor şi condiţiilor de utilizare a instrumentului;   

b) cupon valoric cu utilizare unică înseamnă un cupon valoric în cazul 
căruia locul livrării bunurilor sau al prestării serviciilor la care se referă cuponul valoric 
şi TVA datorată pentru acele bunuri sau servicii sunt cunoscute în momentul emiterii 
cuponului valoric;   

c) cupon valoric cu utilizări multiple înseamnă un cupon valoric, altul decât 
un cupon valoric cu utilizare unică.   
(2) Fiecare transfer al unui cupon valoric cu utilizare unică efectuat de o persoană 
impozabilă care acţionează în nume propriu se consideră a fi o livrare a bunurilor sau 
o prestare a serviciilor la care se referă cuponul valoric. Predarea efectivă a bunurilor 
sau prestarea efectivă a serviciilor, în schimbul unui cupon valoric cu utilizare unică 
acceptat drept contrapartidă sau parte a contrapartidei de către furnizor/prestator, nu 
se consideră a fi o tranzacţie independentă, pentru partea contrapartidei acoperită de 
cupon. Pentru partea contrapartidei care nu este acoperită de cuponul valoric cu 
utilizare unică se consideră că are loc o tranzacţie independentă.   
(3) În cazul în care furnizorul/prestatorul bunurilor sau serviciilor nu este persoana 
impozabilă care, acţionând în nume propriu, a emis cuponul valoric cu utilizare unică, 
se consideră că furnizorul/prestatorul a livrat bunurile sau a prestat serviciile la care se 
referă cuponul valoric către persoana impozabilă care a emis în nume propriu 
cuponul, la data la care este utilizat cuponul.   
(4) În cazul în care transferul unui cupon valoric cu utilizare unică este realizat de un 
intermediar - persoană impozabilă care acţionează în numele altei persoane 
impozabile, respectivul transfer se consideră a fi livrarea bunurilor sau prestarea 
serviciilor la care se referă cuponul valoric, efectuată de persoana impozabilă în 
numele căreia acţionează intermediarul.   
(5) Predarea efectivă a bunurilor sau prestarea efectivă a serviciilor, în schimbul unui 
cupon valoric cu utilizări multiple acceptat drept contrapartidă sau parte a 
contrapartidei de către furnizor/prestator, intră în sfera TVA potrivit art. 268, în timp ce 
fiecare transfer anterior al respectivului cupon valoric cu utilizări multiple nu intră în 
sfera TVA.   
(6) În cazul în care cuponul valoric cu utilizări multiple este transferat de o persoană 
impozabilă, alta decât persoana impozabilă care efectuează operaţiunea în sfera TVA 
potrivit alin. (5), orice prestare de serviciu care poate fi identificată, cum ar fi serviciile 
de distribuţie sau de promovare, intră în sfera TVA. 
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  (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), locul următoarelor servicii este considerat a fi: 

b) locul în care evenimentele se desfăşoară efectiv, pentru serviciile legate de 
acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, 
educaţionale, de divertisment sau alte evenimente similare, cum ar fi târgurile şi 
expoziţiile, precum şi pentru serviciile auxiliare legate de acordarea acestui acces, 
prestate unei persoane impozabile.*) 

 

norme 

 22. (4) Serviciile legate de acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, 
sportive, ştiinţifice, educaţionale, de divertisment sau la   evenimentele similare, 
prevăzute la art. 278 alin. (6) lit. b) din Codul fiscal, includ  prestarea serviciilor ale 
căror caracteristici esenţiale constau în garantarea dreptului de acces la un 
eveniment în schimbul unui bilet sau al unei plăţi, inclusiv sub forma unui abonament 
sau a unei cotizaţii periodice. 
 

 (5) Alin. (4) include în special acordarea: 
   a) dreptului de acces la spectacole, reprezentaţii teatrale, reprezentaţii de circ, 
târguri, parcuri de distracţii, concerte, expoziţii şi alte evenimente culturale similare; 
   b) dreptului de acces la evenimente sportive precum meciuri sau competiţii;  
   c) dreptului de acces la evenimente educaţionale şi ştiinţifice, precum conferinţe şi 
seminare;  
(6) Nu intră sub incidenţa art. 278 alin. (6) lit. b) din Codul fiscal  
utilizarea, în schimbul plăţii unei cotizaţii, a unor facilităţi precum cele oferite de  
sălile de gimnastică  şi alte asemănătoare;  
(7)  Serviciile auxiliare prevăzute la art. 278 alin. (6) lit. b) din Codul fiscal includ 
serviciile legate în mod direct de accesul la evenimente culturale, artistice, sportive, 
ştiinţifice, educaţionale, de divertisment sau la alte evenimente similare furnizate 
separat unei persoane care participă la un eveniment, în schimbul plăţii unei sume de 
bani. Astfel de servicii auxiliare  
                       ●  includ în special utilizarea vestiarelor sau a instalaţiilor sanitare, dar  
                       ● nu includ serviciile de intermediere legate de vânzarea biletelor. 
 

(8) Furnizarea de bilete de intrare la evenimente culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, 
educaţionale, de divertisment sau evenimente similare, de către un intermediar care 
acţionează în nume propriu, dar în contul organizatorului, sau de către o persoană 
impozabilă, alta decât organizatorul, care acţionează în contul său, face obiectul art. 
278 alin. (5) lit. f) şi alin. (6) lit. b) din Codul fiscal. 

 

                                                     

*) Gillan Beach Ltd a organizat două expoziƫii cu ambarcaƫiuni la Nisa, în perioada 18 - 20 februarie și 25 
- 27 mai 1993. Participanƫilor la eveniment le sunt oferite/incluse și servicii legate de amenajarea 
standurilor și mijloacele de comunicaƫie, inclusiv personal pentru primirea vizitatorilor (staff to welcome 
visitors) și, închirierea și amenajarea zonelor de acostare pentru ambarcaƫiunile participante la show. (par. 
9) 

Un spectacol sau o expoziƫie,  indiferent de tema  abordată, urmărește să ofere beneficiarilor, de regulă 
într-un singur loc și cu prilejul unei ocazii unice, o varietate de servicii complexe, în special cu scopul 
promovării în rândul vizitatorilor  a informațiilor, bunurilor sau evenimentelor respective. În aceste 
circumstanƫe, activitățile prevăzute la prima liniuƫa din art. 9 (2) c) din Directiva a 6-a, pot fi incluse / 
asimilate  organizatorilor de târguri şi expoziţii. (par. 25) (C 114/2005 Gillan Beach Ltd) 
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(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru serviciile de transport de 
bunuri efectuate în afara Uniunii Europene, când aceste servicii sunt 
prestate către o persoană impozabilă stabilită în România,  
locul prestării se consideră a fi în afara Uniunii Europene, dacă utilizarea şi 
exploatarea efectivă a serviciilor au loc în afara Uniunii Europene.  
În aplicarea prezentului alineat serviciile de transport de bunuri efectuate în 
afara Uniunii Europene sunt serviciile de transport al cărui punct de plecare şi 
punct de sosire se află în afara Uniunii Europene, acestea fiind considerate efectiv 
utilizate şi exploatate în afara Uniunii Europene. 

norme 

 15.(17) Facturile sau alte documente specifice pentru transportul internaţional de 
bunuri, altul decât transportul intracomunitar de bunuri, se emit pentru parcursul 
integral, fără a fi necesară separarea contravalorii traseului naţional şi a celui 
internaţional. Orice scutire de taxă pentru servicii de transport, prevăzută de art. 294 
sau art. 295 din Codul fiscal, se acordă pentru parcursul efectuat în interiorul ţării, în 
timp ce distanţa parcursă în afara ţării se consideră că nu are locul prestării în 
România şi nu se datorează taxa. 

 

 

 ● alin. (8) – (12) în vigoare de la 20.04.2019 (Legea 60/2019) 

(8) Prevederile alin. (5) lit. h) nu se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 
condiţii:   

a) prestatorul este stabilit sau, dacă nu este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau 
reşedinţa obişnuită într-un singur stat membru;   

b) sunt prestate servicii către persoane neimpozabile care sunt stabilite, îşi au 
domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în orice stat membru, altul decât statul 
membru prevăzut la lit. a);   

c) valoarea totală, fără TVA, a prestărilor menţionate la lit. b) nu depăşeşte, în 
anul calendaristic curent, 10.000 euro sau echivalentul acestei sume în moneda 
naţională şi nu a depăşit această sumă în cursul anului calendaristic precedent. 

 

(9) Atunci când, în cursul unui an calendaristic, pragul prevăzut la alin. (8) lit. c) este 
depăşit, prevederile alin. (5) lit. h) se aplică de la momentul respectiv.   
 

(10) Prestatorii menţionaţi la alin. (8) care sunt stabiliţi sau, dacă nu sunt stabiliţi, îşi 
au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în România au dreptul de a opta ca locul 
prestării să fie stabilit în conformitate cu prevederile alin. (5) lit. h). Opţiunea se aplică 
pentru cel puţin doi ani calendaristici.   
 

(11) ANAF ia măsurile corespunzătoare pentru a monitoriza îndeplinirea de către 
persoana impozabilă a condiţiilor prevăzute la alin. (8)-(10). 
 

(12) Valoarea echivalentă în moneda naţională a statelor membre a sumei menţionate 
la alin. (8) lit. c) se calculează prin aplicarea ratei de schimb publicate 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 şi a Directivei 2009/132/CE în 
ceea ce priveşte anumite obligaţii privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările 
de servicii şi vânzările de bunuri la distanţă. Pentru România, valoarea echivalentă în 
moneda naţională este de 46.337 lei. 
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Art. 137. 286. 
e) pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru care beneficiarul este o 
persoană afiliată furnizorului / prestatorului potrivit prevederilor art. 7 pct. 26, baza de 
impozitare este considerată valoarea de piaţă în următoarele situaţii: 

1. atunci când contrapartida este mai mică decât valoarea de piaţă*) ,  
iar beneficiarul livrării sau al prestării nu are drept complet de deducere în 
conformitate cu prevederile art. 297, 298 şi 300**);  

2. atunci când contrapartida este mai mică decât valoarea de piaţă,  
iar furnizorul sau prestatorul nu are un drept complet de deducere în conformitate 
cu prevederile art. 297 şi 300 şi livrarea sau prestarea este scutită conform art. 292;  

3. atunci când contrapartida este mai mare decât valoarea de piaţă,  
iar furnizorul sau prestatorul nu are drept complet de deducere în conformitate cu 
prevederile art. 297 şi 300. ***)  

● lit. f) în vigoare de la 20 aprilie 2019 / Legea nr. 60/2019 
f) fără a aduce atingere prevederilor lit. a), baza de impozitare aferentă livrării de 
bunuri sau prestării de servicii, pentru care a fost acceptat drept contrapartidă un 
cupon valoric cu utilizări multiple, este contravaloarea plătită pentru cuponul valoric 
sau, în lipsa informaţiilor privind contravaloarea respectivă, valoarea monetară 
indicată pe cuponul valoric cu utilizări multiple sau în documentaţia aferentă, din care 
se scade cuantumul TVA aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate. În cazul în 
care un cupon valoric cu utilizări multiple este acceptat drept contrapartidă parţială 
pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, la stabilirea bazei de impozitare 
este avută în vedere contravaloarea plătită pentru cuponul valoric sau, în lipsa 
informaţiilor privind contravaloarea respectivă, valoarea monetară indicată pe cuponul 
valoric cu utilizări multiple sau în documentaţia aferentă, din care se scade cuantumul 
TVA aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate. 
 
                                                     
*) aceasta constituie o excepƫie de la regula generală, menƫionată la 137 (1) a), fiind de strictă interpretare. 
Obiectivul art. 137 (1) e) [care transpune art. 80 (1) din Directiva TVA] constă ȋn prevenirea fraudei sau 
evaziunii fiscale. Dacă au drept complet de deducere (respectiv, vânzătorul şi cumpărătorul 
realizează exclusiv operaƫiuni impozabile), preƫurile crescute sau micşorate artificial, 
practicate ȋntre două firme aflate ȋn aceeaşi etapă de comercializare, nu pot genera evaziune fiscală, TVA 
este complet neutră şi nu generează pierdere fiscală. Acest lucru devine posibil la ȋncheierea lanƫului de 
distribuƫie, ȋn relaƫia cu utilizatorul / consumatorul final sau ȋn cazul unei persoane care nu beneficiază de 
un drept complet de deducere, adică ȋn cazul persoanei impozabile cu regim mixt, care deduce TVA ȋn 
funcƫie de pro-rata [art. 147 (1) şi (2)].   
Ȋn cazul persoanelor afiliate, nu se foloseşte valoarea de piaƫă drept bază de impozitare, dacă 
acestea au drept complet de deducere [ci se aplică regula de bază prevăzută la 137 (1) a), adică baza de 
impozitare este contrapartida efectiv ȋncasată/facturată. Contrapartida = valoarea subiectivă: valoarea 
primită în mod real, şi nu valoarea estimată conform unor criterii obiective] ! Administrația fiscală nu 
poate încasa cu titlu de TVA un cuantum mai mare decât cel pe care l-a colectat persoana 
impozabilă. Vezi Deciza CEJ 621/2010.  
 
**) acest punct poate include relația dintre angajator și angajat sau familia angajatului sau rudele acestuia 
(any other closely connected persons) (conform art. 80 Directiva 112/2006). A se vedea “Directivele 
europene privind TVA” (ediƫie bilingvă) (www.confisc.ro)  
***) Dacă persoanele nu sunt afiliate, se aplică alin. (1) lit. a), fără a fi necesar, în cazul unei vânzări 
sub preţul de achiziţie, nici colectarea TVA pe diferenţa de preţ, nici ajustarea dreptului de 
deducere sau considerarea operaţiunii ca fiind livrare către sine. A se vedea şi C-412/03. 
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 Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de 
radiodifuziune sau televiziune  

prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană 
 

 

art.  1524. 314.  
(1) ● modificări din 20.04.2019 (Legea nr. 60/2019) 

În înţelesul prezentului articol:  
a) persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană înseamnă o 

persoan ă impozabilă care  
● nu are sediul activităţii economice şi nici nu dispune de un sediu fix pe 

teritoriul Uniunii Europene; 
● şi care nu are obligaţia să fie înregistrată în scopuri de TVA pentru alte operaţiuni 

decât cele supuse regimului special; 
 

b) stat membru de înregistrare înseamnă statul membru ales de persoana 
impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană pentru a declara momentul începerii 
activităţii sale ca persoană impozabilă pe teritoriul Uniunii Europene, în conformitate 
cu prevederile prezentului articol;  
 

c) stat membru de consum înseamnă statul membru în care are loc 
prestarea de serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau de 
televiziune, conform art. 278 alin. (5) lit. h).  
 

(2) Orice persoană  impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană poate utiliza 
un regim special pentru toate serviciile electronice, de telecomunicaţii, de 
radiodifuziune sau de televiziune prestate către persoane neimpozabile care sunt 
stabilite, au domiciliul stabil ori reşedinţa obişnuită în Uniunea Europeană.  
 
Regimul special permite, printre altele, înregistrarea unei persoane impozabile 
nestabilite în Uniunea Europeană într-un singur stat membru, conform prezentului 
articol, pentru toate serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau 
televiziune prestate către persoane neimpozabile stabilite în Uniunea Europeană.  
 
(3) ● modificări din 20.04.2019 (Legea nr. 60/2019)Î 
n cazul în care o persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană optează 
pentru regimul special şi alege România ca stat membru de înregistrare, la data 
începerii operaţiunilor taxabile, persoana respectivă trebuie să depună în format 
electronic o declaraţie de începere a activităţii la organul fiscal competent. 
Declaraţia trebuie să conţină următoarele informaţii: denumirea/numele persoanei 
impozabile, adresa poştală, adresele electronice, inclusiv pagina de internet proprie, 
codul naţional de înregistrare fiscală, după caz, precum şi o declaraţie prin care se 
confirmă că persoana nu şi-a stabilit sediul activităţii economice pe teritoriul Uniunii 
Europene şi nu dispune de un sediu fix pe teritoriul acesteia nu este înregistrată în 
scopuri de TVA în Uniunea Europeană. Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de 
înregistrare trebuie aduse la cunoştinţa organului fiscal competent, pe cale 
electronică. 
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(5) Fără să contravină prevederilor alin. (31) - (35) se aplică următoarele reguli de 
facturare: 
 
a) pentru livrările de bunuri și prestările de servicii pentru care locul livrării, respectiv 
prestării se consideră a fi în România, conform prevederilor art. 275 şi 278, facturarea 
face obiectul prevederilor prezentului articol.  
 
Pentru livrările de bunuri și prestările de servicii pentru care locul livrării, respectiv 
prestării nu se consideră a fi în România, conform prevederilor art. 275 şi 278, 
facturarea face obiectul normelor aplicabile în statele membre în care are loc livrarea 
de bunuri/prestarea de servicii; 
 
b) prin excepție de la prevederile lit. a): 

1. pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate de o persoană 
impozabilă stabilită în România în sensul art. 266 alin. (2), facturarea face obiectul 
prevederilor prezentului articol dacă  

● furnizorul/prestatorul nu este stabilit în statul membru în care are loc livrarea 
bunurilor ori prestarea serviciilor, conform prevederilor art. 275 şi 278, și  

● persoana obligată la plata TVA este persoana căreia i se livrează bunurile 
sau i se prestează serviciile; 

 

2. pentru livrările de bunuri și prestările de servicii pentru care 
 locul livrării, respectiv prestării se consideră a fi în România, conform art. 

275 şi 278, efectuate de un furnizor/prestator care nu este stabilit în România, dar 
este stabilit în Uniunea Europeană, conform prevederilor art. 266 alin. (2), iar   

 persoana obligată la plata taxei conform art. 307 este beneficiarul către 
care s-au efectuat respectivele livrări/prestări,  
 facturarea face obiectul normelor aplicabile în statul membru în care este 
stabilit furnizorul/prestatorul. 

 

În situația în care beneficiarul este persoana care emite factura în numele și în contul 
furnizorului/prestatorului conform prevederilor alin. (18), se aplică prevederile lit. a); 
 
c) prin excepție de la prevederile lit. a), pentru livrările de bunuri și prestările de 
servicii efectuate de o persoană impozabilă stabilită în România în sensul art.266 alin. 
(2), facturarea face obiectul prevederilor prezentului articol dacă livrarea bunurilor sau 
prestarea serviciilor nu are loc în Uniunea Europeană în conformitate cu prevederile 
art. 275 şi 278. 
 

● lit. d) în vigoare de la 20 aprilie 2019 / Legea nr. 60/2019 

d) prin excepţie de la prevederile lit. a), facturarea face obiectul normelor aplicabile în 
statul membru în care este înregistrat prestatorul care utilizează unul dintre regimurile 
speciale menţionate la art. 314 şi 315. 
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