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SISTEMUL TVA LA ÎNCASARE
ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2014 

ESTE OP�IONAL

1. Persoana impozabil� înregistrat� normal în scopuri de TVA care în anul 2013 a
aplicat sistemul TVA la încasare �i care la 31 decembrie 2013 nu a dep��it cifra de
afaceri de 2.250.000 lei :

-  poate solicita radierea din Registrul persoanelor care aplic� sistemul TVA la
încasare, oricând în cursul anului 2014, prin depunerea unei notific�ri - formularul 097;

Radierea opereaz� începând cu data de 1 a perioadei fiscale urm�toare celei în
care a fost depus� notificarea, iar pân� la data radierii se aplic� sistemul TVA la
încasare!

OBS: Poate solicita radierea din Registrul persoanelor care aplic� sistemul TVA la
încasare �i persoana impozabil� înregistrat� ca pl�titoare de TVA începând cu 1 ianuarie 2014.

- poate continua aplicarea sistemului TVA la încasare în anul 2014 far�
depunerea vreunei notific�ri iar în cursul anului 2014 dac� dore�te poate renun�a la
aplicarea acestui sistem, prin depunerea unei notific�ri - formularul 097 în perioada
1-25 a lunii;

     Atât în cazul persoanelor impozabile care continu� aplicarea sistemului TVA la
încasare, cât �i al celor care ies din sistem, pentru opera�iunile al c�ror fapt
generator de tax� a intervenit pân� la data de 31 decembrie 2013 inclusiv,
precum �i pentru facturile emise înainte de aceast� dat�, în situa�ia în care cea
de-a 90-a zi calendaristic� de la data emiterii facturii sau de la termenul-limit�

prev�zut de lege pentru emiterea facturii este ulterioar� datei de 31 decembrie 2013,
exigibilitatea taxei intervine la data încas�rii totale sau par�iale a contravalorii bunurilor
livrate/serviciilor prestate.

2. Persoana impozabil� înregistrat� normal în scopuri de TVA care în anul 2013 a
aplicat sistemul TVA la încasare �i care la 31 decembrie 2013 a dep��it cifra de
afaceri de 2.250.000 lei are obliga�ia s� depun� pân� la 27 ianuarie 2014 formularul
097 în vederea radierii din Registrul persoanelor care aplic� sistemul TVA la încasare.

Radierea opereaz� începând cu data de 1 a perioadei fiscale urm�toare celei în
care a fost depus� notificarea, iar pân� la data radierii se aplic� sistemul TVA la
încasare!

  [Art.  II OUG nr. 111/2013]

3. În cursul anului 2014 poate opta pentru aplicarea  sistemului TVA la încasare
persoana impozabil� cu sediul activit��ii economice în România care se înregistreaz�
normal în scopuri de TVA, cu condi�ia ca în anul precedent  sau în anul calendaristic în
curs s� nu fi dep��it cifra de afaceri de 2.250.000 lei calculat� în func�ie de
opera�iunile realizate în perioada în care respectiva persoan� a avut un cod valabil de
TVA           Va aplica sistemul TVA la încasare începând cu data înregistr�rii în
scopuri de TVA!

[art. 1342 alin. (3) lit. a) Cod fiscal]

                                  1                                       



        REGULA:
Persoana impozabil� care opteaz� pentru aplicarea sistemului TVA la încasare

este obligat� s� aplice acest sistem cel pu�in pân� la sf�r�itul anului în care a optat.
EXCEP�IE:
Dac� dep��e�te cifra de afaceri de 2.250.000 lei în cursul anului în care a optat

sau într-un an urm�tor acestuia, va aplica sistemul TVA la încasare pân� la sfîr�itul
perioadei fiscale urm�toare celei în care a dep��it plafonul �i are obliga�ia depunerii
unei notific�ri - formularul 097 pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare perioadei
fiscale în care a dep��it plafonul.

CIFRA DE AFACERI DE 2.250.000 LEI = valoarea total� a livr�rilor de bunuri �i
a prest�rilor de servicii taxabile �i/sau scutite cu drept de deducere, precum �i a
opera�iunilor rezultate din activit��i economice pentru care locul livr�rii/prest�rii se
consider� ca fiind în str�in�tate, conform art. 132 �i 133, realizate în cursul unui an
calendaristic.                 

           [art. 1342 alin. (3) lit. a) Cod fiscal]

Persoana impozabil� care a optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare
poate renun�a oricând la aplicarea acestui sistem, cu excep�ia primului an în care a
optat. Renun�area se face prin depunerea unei notific�ri - formularul 097 în perioada
1-25 a lunii, iar persoana impozabil� nu mai aplic� sistemul începând cu prima zi a
perioadei fiscale urm�toare celei în care a fost depus� notificarea.

Formularul 097 este prev�zut de  Ordinul Pre�edintelui ANAF nr. 3884/2013 �i
poate fi desc�rcat de pe site-ul ANAF www.anaf.ro/Asisten�� contribuabili/Formulare �i
programe utile/Toate formularele cu explica�ii.

Material informativ publicat la data de 13.01.2014
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