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TABEL COMPARATIV pentru TITLUL I - DISPOZI�II GENERALE �i TITLUL VI - TAXA PE VALOAREA 
AD�UGAT� DIN CODUL FISCAL, URMARE A MODIFC�RILOR ADUSE DE OUG nr. 102/2013 

- în vigoare cu data de 1 ianuarie 2014

2Art. 11 -  Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
 Alin. (11) - (14) se modific�:
(11) Contribuabilii, persoane impozabile stabilite în România,
declara�i inactivi conform art. 781 din Ordonan�a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care desf��oar� activit��i
economice în perioada de inactivitate, sunt supu�i obliga�iilor
privind plata impozitelor �i taxelor prev�zute de prezenta lege, dar,
în perioada respectiv�, nu beneficiaz� de dreptul de deducere a
cheltuielilor �i a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente achizi�iilor
efectuate. Pentru achizi�iile de bunuri �i/sau servicii efectuate în
perioada în care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate
opera�iunilor care urmeaz� a fi efectuate dup� data înregistr�rii în
scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se

Art. 11 -  Prevederi speciale pentru aplicarea Codului
fiscal 
(11) Contribuabilii declara�i inactivi conform art. 781 din
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare, care desf��oar� activit��i
economice în perioada de inactivitate, sunt supu�i
obliga�iilor privind plata impozitelor �i taxelor prev�zute de
prezenta lege, dar, în perioada respectiv�, nu beneficiaz�
de dreptul de deducere a cheltuielilor �i a taxei pe
valoarea ad�ugat� aferente achizi�iilor efectuate. Pentru
achizi�iile de bunuri �i/sau servicii efectuate în perioada în
care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate
opera�iunilor care urmeaz� a fi efectuate dup� data

1Art. 2 - Impozitele, taxele �i contribu�iile sociale reglementate
de Codul fiscal
La articolul 2 alineatul (1), dup� litera h) se introduce o nou�
liter�, litera i), cu urm�torul cuprins:
i) impozitul pe construc�ii.

Art. 2 - Impozitele, taxele �i contribu�iile sociale
reglementate de Codul fiscal

TITLUL I - DISPOZI�II GENERALE

Art.
47

pct.

Forma Codului fiscal dup� modific�rile aduse de 
OUG nr. 102/2013

Forma Codului fiscal f�r� modific�rile aduse de 
OUG nr. 102/2013
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ajusteaz� în favoarea persoanei impozabile, prin înscrierea în
primul decont de tax� prev�zut la art. 1562 depus de persoana
impozabil� dup� înregistrarea în scopuri de TVA, sau, dup� caz,
într-un decont ulterior, taxa aferent�:
 
a) bunurilor aflate în stoc �i serviciilor neutilizate, constatate pe
baz� de inventariere, în momentul înregistr�rii;
b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care
perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum �i activelor
corporale fixe în curs de execu�ie, constatate pe baz� de
inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul înregistr�rii. În
cazul activelor corporale fixe, altele decât bunurile de capital, se
ajusteaz� taxa aferent� valorii r�mase neamortizate la momentul
înregistr�rii. În cazul bunurilor de capital se aplic� prevederile art.
149;
 c) achizi�iilor de bunuri �i servicii care urmeaz� a fi ob�inute,
respectiv pentru care exigibilitatea de tax� a intervenit conform art.
1342 alin. (2) lit. a) �i b) înainte de data înregistr�rii �i al c�ror fapt
generator de tax�, respectiv livrarea/prestarea, are loc dup�
aceast� dat�.
 

(12) Beneficiarii care achizi�ioneaz� bunuri �i/sau servicii de la
contribuabili persoane impozabile stabilite în România, dup�
înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor
inactivi/reactiva�i conform art. 781 din Ordonan�a Guvernului nr.
92/2003, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, nu
beneficiaz� de dreptul de deducere a cheltuielilor �i a taxei pe
valoarea ad�ugat� aferente achizi�iilor respective, cu excep�ia
achizi�iilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare
silit� �i/sau a achizi�iilor de bunuri/servicii de la persoane

înregistr�rii în scopuri de TVA care dau drept de deducere
potrivit titlului VI, se ajusteaz� în favoarea persoanei
impozabile, prin înscrierea în primul decont de tax�
prev�zut la art. 1562 depus de persoana impozabil� dup�
înregistrarea în scopuri de TVA, sau, dup� caz, într-un
decont ulterior, taxa aferent�:
 a) bunurilor aflate în stoc �i serviciilor neutilizate,
constatate pe baz� de inventariere, în momentul
înregistr�rii;
  b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital
pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat,
precum �i activelor corporale fixe în curs de execu�ie,
constatate pe baz� de inventariere, aflate în proprietatea
sa în momentul înregistr�rii. În cazul activelor corporale
fixe, altele decât bunurile de capital, se ajusteaz� taxa
aferent� valorii r�mase neamortizate la momentul
înregistr�rii. În cazul bunurilor de capital se aplic�
prevederile art. 149;
 c) achizi�iilor de bunuri �i servicii care urmeaz� a fi
ob�inute, respectiv pentru care exigibilitatea de tax� a
intervenit conform art. 1342 alin. (2) lit. a) �i b) înainte de
data înregistr�rii �i al c�ror fapt generator de tax�,
respectiv livrarea/prestarea, are loc dup� aceast� dat�.
(12) Beneficiarii care achizi�ioneaz� bunuri �i/sau servicii
de la contribuabili dup� înscrierea acestora ca inactivi în
Registrul contribuabililor inactivi/reactiva�i conform art. 781

din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare, nu beneficiaz� de
dreptul de deducere a cheltuielilor �i a taxei pe valoarea
ad�ugat� aferente achizi�iilor respective, cu excep�ia
achizi�iilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de
executare silit� �i/sau a achizi�iilor de bunuri/servicii de la
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impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr.
85/2006 privind procedura insolven�ei, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare.
(13) Contribuabilii, persoane impozabile stabilite în România,
c�rora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform
prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) - e) nu beneficiaz�, în perioada
respectiv�, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�
aferente achizi�iilor efectuate, dar sunt supu�i obliga�iei de plat� a
TVA colectate, în conformitate cu prevederile titlului VI, aferent�
opera�iunilor taxabile desf��urate în perioada respectiv�. Pentru
achizi�iile de bunuri �i/sau servicii efectuate în perioada în care
persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate opera�iunilor
care urmeaz� a fi efectuate dup� data înregistr�rii în scopuri de
TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajusteaz� în
favoarea persoanei impozabile, prin înscrierea în primul decont de
tax� prev�zut la art. 1562 depus de persoana impozabil� dup�
înregistrarea în scopuri de TVA sau, dup� caz, într-un decont
ulterior, taxa aferent�:
   a) bunurilor aflate în stoc �i serviciilor neutilizate, constatate pe
baz� de inventariere, în momentul înregistr�rii;
   b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru
care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum �i
activelor corporale fixe în curs de execu�ie, constatate pe baz� de
inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul înregistr�rii. În
cazul activelor corporale fixe, altele decât bunurile de capital, se
ajusteaz� taxa aferent� valorii r�mase neamortizate la momentul
înregistr�rii. În cazul bunurilor de capital se aplic� prevederile art.
149;
  c) achizi�iilor de bunuri �i servicii care urmeaz� a fi ob�inute,
respectiv pentru care exigibilitatea de tax� a intervenit conform art.
1342 alin. (2) lit. a) �i b) înainte de data înregistr�rii �i al c�ror fapt

persoane impozabile aflate în procedura falimentului
potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven�ei, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare.
    (13) Contribuabilii c�rora li s-a anulat înregistrarea în
scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit.
b) - e) nu beneficiaz�, în perioada respectiv�, de dreptul
de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente
achizi�iilor efectuate, dar sunt supu�i obliga�iei de plat� a
TVA colectate, în conformitate cu prevederile titlului VI,
aferent� opera�iunilor taxabile desf��urate în perioada
respectiv�. Pentru achizi�iile de bunuri �i/sau servicii
efectuate în perioada în care persoana nu are un cod
valabil de TVA, destinate opera�iunilor care urmeaz� a fi
efectuate dup� data înregistr�rii în scopuri de TVA care
dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajusteaz� în
favoarea persoanei impozabile, prin înscrierea în primul
decont de tax� prev�zut la art. 1562 depus de persoana
impozabil� dup� înregistrarea în scopuri de TVA, sau,
dup� caz, într-un decont ulterior, taxa aferent�:
 a) bunurilor aflate în stoc �i serviciilor neutilizate,
constatate pe baz� de inventariere, în momentul
înregistr�rii;
  b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital
pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat,
precum �i activelor corporale fixe în curs de execu�ie,
constatate pe baz� de inventariere, aflate în proprietatea
sa în momentul înregistr�rii. În cazul activelor corporale
fixe, altele decât bunurile de capital, se ajusteaz� taxa
aferent� valorii r�mase neamortizate la momentul
înregistr�rii. În cazul bunurilor de capital se aplic�
prevederile art. 149;
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40Art. 137- Baza de impozitare pentru livr�ri de bunuri �i
prest�ri de servicii efectuate în interiorul ��rii 
   Alin. (3) lit. e) a art. 137 se modific�:
(3) Baza de impozitare nu cuprinde urm�toarele:
e) sumele achitate de o persoan� impozabil� în numele �i în
contul altei persoane �i care apoi se deconteaz� acesteia, inclusiv
atunci când locatorul asigur� el însu�i bunul care face obiectul
unui contract de leasing �i refactureaz� locatarului costul exact al
asigur�rii, astfel cum s-a pronun�at Curtea European� de Justi�ie
în Cauza C-224/11 BGZ Leasing sp. z o.o., precum �i sumele
încasate de o persoan� impozabil� în numele �i în contul unei alte
persoane.

Art. 137- Baza de impozitare pentru livr�ri de bunuri �i
prest�ri de servicii efectuate în interiorul ��rii 
(3) Baza de impozitare nu cuprinde urm�toarele:
e) sumele achitate de o persoan� impozabil� în numele �i
în contul altei persoane �i care apoi se deconteaz�
acesteia, precum �i sumele încasate de o persoan�
impozabil� în numele �i în contul unei alte persoane.

TITLUL VI - TAXA PE VALOAREA AD�UGAT�

generator de tax�, respectiv livrarea/prestarea, are loc dup�
aceast� dat�.

(14) Beneficiarii care achizi�ioneaz� bunuri �i/sau servicii de la
contribuabilii persoane impozabile stabilite în România, c�rora li
s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor
art. 153 alin. (9) lit. b) - e) �i au fost înscri�i în Registrul
persoanelor impozabile a c�ror înregistrare în scopuri de TVA
conform art. 153 a fost anulat�, nu beneficiaz� de dreptul de
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente achizi�iilor
respective, cu excep�ia achizi�iilor de bunuri efectuate în cadrul
procedurii de executare silit� �i/sau a achizi�iilor de bunuri de la
persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii
nr. 85/2006, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.

    c) achizi�iilor de bunuri �i servicii care urmeaz� a fi
ob�inute, respectiv pentru care exigibilitatea de tax� a
intervenit conform art. 1342 alin. (2) lit. a) �i b) înainte de
data înregistr�rii �i al c�ror fapt generator de tax�,
respectiv livrarea/prestarea, are loc dup� aceast� dat�.
(14) Beneficiarii care achizi�ioneaz� bunuri �i/sau servicii
de la contribuabilii c�rora li s-a anulat înregistrarea în
scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit.
b) - e) �i au fost înscri�i în Registrul persoanelor
impozabile a c�ror înregistrare în scopuri de TVA conform
art. 153 a fost anulat� nu beneficiaz� de dreptul de
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente
achizi�iilor respective, cu excep�ia achizi�iilor de bunuri
efectuate în cadrul procedurii de executare silit� �i/sau a
achizi�iilor de bunuri de la persoane impozabile aflate în
procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare.
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43Art. 143 - Scutiri pentru exporturi sau alte opera�iuni similare,
pentru livr�ri intracomunitare �i pentru transportul
interna�ional �i intracomunitar
Partea introductiv� a literei h) a alin. (1) se modific�:
(1) Sunt scutite de tax�
h) în cazul navelor atribuite naviga�iei în largul m�rii �i care sunt
utilizate pentru transportul de c�l�tori/bunuri cu plat� sau pentru
activit��i comerciale, industriale sau de pescuit, precum �i în cazul

Art. 143 - Scutiri pentru exporturi sau alte opera�iuni
similare, pentru livr�ri intracomunitare �i pentru
transportul interna�ional �i intracomunitar
(1) Sunt scutite de tax�:
h) în cazul navelor destinate naviga�iei maritime, utilizate
pentru transportul interna�ional de persoane �i/sau de
bunuri, pentru pescuit ori alt� activitate economic� sau
pentru salvare ori asisten�� pe mare, urm�toarele
opera�iuni:

42Art. 142 - Scutiri pentru importuri de bunuri �i pentru achizi�ii
intracomunitare
Alin. (1), lit. c) se modific�:
(1) Sunt scutite de tax�:
c) achizi�ia intracomunitar� de bunuri atunci când persoana care
achizi�ioneaz� bunurile în orice situa�ie ar avea dreptul la
rambursarea integral� a taxei care s-ar datora, conform
prevederilor art. 1472;

Art. 142 - Scutiri pentru importuri de bunuri �i pentru
achizi�ii intracomunitare
(1) Sunt scutite de tax�:
c) achizi�ia intracomunitar� de bunuri pentru care, în
conformitate cu art. 145 alin. (2) lit. b) - d), persoana care
cump�r� bunurile în orice situa�ie ar avea dreptul la
rambursarea integral� a taxei care s-ar datora, dac�
respectiva achizi�ie nu ar fi scutit�;

41Art. 138 - Ajustarea bazei de impozitare 
Literele a) �i b) se modific�: 
Baza de impozitare se reduce în urm�toarele situa�ii:
a) în cazul desfiin��rii totale sau par�iale a contractului pentru
livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, înainte de efectuarea
acestora, dar pentru care au fost emise facturi în avans;
b) în cazul refuzurilor totale sau par�iale privind cantitatea,
calitatea ori pre�urile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate,
precum �i în cazul desfiin��rii totale ori par�iale a contractului
pentru livrarea sau prestarea în cauz� ca urmare a unui acord
scris între p�r�i sau ca urmare a unei hot�râri judec�tore�ti
definitive �i irevocabile sau în urma unui arbitraj;

Art. 138 - Ajustarea bazei de impozitare

Baza de impozitare se reduce în urm�toarele situa�ii:
a) dac� a fost emis� o factur� �i, ulterior, opera�iunea este
anulat� total sau par�ial, înainte de livrarea bunurilor sau
de prestarea serviciilor;
b) în cazul refuzurilor totale sau par�iale privind cantitatea,
calitatea ori pre�urile bunurilor livrate sau ale serviciilor
prestate, precum �i în cazul anul�rii totale ori par�iale a
contractului pentru livrarea sau prestarea în cauz� ca
urmare a unui acord scris între p�r�i sau ca urmare a unei
hot�râri judec�tore�ti definitive �i irevocabile sau în urma
unui arbitraj;
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45Art. 1472 - Rambursarea taxei c�tre persoane impozabile
neînregistrate în scopuri de TVA în România �i rambursarea
TVA de c�tre alte state membre c�tre persoane impozabile
stabilite în România
 Alin. (2) se modific�:
(2) Persoana impozabil� stabilit� în România poate beneficia de
rambursarea TVA aferente importurilor �i achizi�iilor de

Art. 1472 - Rambursarea taxei c�tre persoane
impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în
România �i rambursarea TVA de c�tre alte state
membre c�tre persoane impozabile stabilite în
România
(2) Persoana impozabil� stabilit� în România poate
beneficia de rambursarea TVA achitate pentru importuri �i

44Art. 1472 - Rambursarea taxei c�tre persoane impozabile
neînregistrate în scopuri de TVA în România �i rambursarea
TVA de c�tre alte state membre c�tre persoane impozabile
stabilite în România
Literele a) �i b) se modific� �i vor avea urm�torul cuprins:
(1) În condi�iile stabilite prin norme:
a) persoana impozabil� nestabilit� în România, care este stabilit�
în alt stat membru, neînregistrat� �i care nu este obligat� s� se
înregistreze în scopuri de TVA în România, poate beneficia de
rambursarea taxei pe valoarea ad�ugat� aferente importurilor �i
achizi�iilor de bunuri/servicii, efectuate în România;

Rectificarea din MO nr. 743/02.12.2013
b) persoana impozabil� neînregistrat� �i care nu este obligat� s�
se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilit� pe
teritoriul Uniunii Europene, poate solicita rambursarea taxei
aferente importurilor �i achizi�iilor de bunuri/servicii efectuate în
România, dac�, în conformitate cu legile ��rii unde este stabilit�, o
persoan� impozabil� stabilit� în România ar avea acela�i drept de
rambursare în ceea ce prive�te TVA sau alte impozite/taxe
similare aplicate în �ara respectiv�;

Art. 1472 - Rambursarea taxei c�tre persoane
impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în
România �i rambursarea TVA de c�tre alte state
membre c�tre persoane impozabile stabilite în
România
    (1) În condi�iile stabilite prin norme:
a) persoana impozabil� nestabilit� în România, care este
stabilit� în alt stat membru, neînregistrat� �i care nu este
obligat� s� se înregistreze în scopuri de TVA în România,
poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea
ad�ugat� achitate pentru importuri �i achizi�ii de
bunuri/servicii, efectuate în România;
b) persoana impozabil� neînregistrat� �i care nu este
obligat� s� se înregistreze în scopuri de TVA în România,
nestabilit� în Comunitate, poate solicita rambursarea taxei
achitate pentru importuri �i achizi�ii de bunuri/servicii
efectuate în România, dac�, în conformitate cu legile ��rii
unde este stabilit�, o persoan� impozabil� stabilit� în
România ar avea acela�i drept de rambursare în ceea ce
prive�te TVA sau alte impozite/taxe similare aplicate în
�ara respectiv�;

navelor utilizate pentru salvare ori asisten�� pe mare sau pentru
pescuitul de coast�, urm�toarele opera�iuni:
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47Art. 148 - Ajustarea taxei deductibile în cazul achizi�iilor de
servicii �i bunuri, altele decât bunurile de capital
Alin. (2) se modific�:
(2) Nu se ajusteaz� deducerea ini�ial� a taxei în cazul:
  a) bunurilor distruse, pierdute sau furate, în condi�iile în care
aceste situa�ii sunt demonstrate sau confirmate în mod
corespunz�tor de persoana impozabil�. În cazul bunurilor furate,
persoana impozabil� demonstreaz� furtul bunurilor pe baza
actelor doveditoare emise de organele judiciare;
   b) situa�iilor prev�zute la art. 128 alin. (8). 

Art. 148 - Ajustarea taxei deductibile în cazul
achizi�iilor de servicii �i bunuri, altele decât bunurile
de capital 
(2) Nu se ajusteaz� deducerea ini�ial� a taxei în cazul:
 a) bunurilor distruse sau pierdute ca urmare a unor
calamit��i naturale ori a unor cauze de for�� major�, în
condi�iile în care aceste situa�ii sunt demonstrate sau
confirmate în mod corespunz�tor;
  b) bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ, care
nu mai pot fi valorificate, precum �i activelor corporale fixe
casate, altele decât bunurile de capital, în condi�ii stabilite
prin norme;
  c) perisabilit��ilor, în limitele prev�zute prin lege, precum
�i a pierderilor tehnologice sau, dup� caz, al altor
consumuri proprii, în condi�ii stabilite prin norme;

46Art. 148 - Ajustarea taxei deductibile în cazul achizi�iilor de
servicii �i bunuri, altele decât bunurile de capital
 Alin. (1), litera c) se modific� �i va avea urm�torul cuprins:
 (1) În condi�iile în care regulile privind livrarea c�tre sine sau
prestarea c�tre sine nu se aplic�, deducerea ini�ial� se ajusteaz�
în urm�toarele cazuri:
c) persoana impozabil� î�i pierde dreptul de deducere a taxei
pentru bunurile mobile nelivrate �i serviciile neutilizate în cazul
unor evenimente precum modific�ri legislative, modific�ri ale
obiectului de activitate, alocarea de bunuri/servicii pentru
opera�iuni care dau drept de deducere �i, ulterior, alocarea
acestora pentru realizarea de opera�iuni care nu dau drept de
deducere, bunuri lips� din gestiune. 

Art. 148 - Ajustarea taxei deductibile în cazul
achizi�iilor de servicii �i bunuri, altele decât bunurile
de capital
(1) În condi�iile în care regulile privind livrarea c�tre sine
sau prestarea c�tre sine nu se aplic�, deducerea ini�ial�
se ajusteaz� în urm�toarele cazuri:
c) persoana impozabil� î�i pierde dreptul de deducere a
taxei pentru bunurile mobile nelivrate �i serviciile
neutilizate în cazul unor evenimente precum modific�ri
legislative, modific�ri ale obiectului de activitate, alocarea
de bunuri/servicii pentru opera�iuni care dau drept de
deducere �i, ulterior, alocarea acestora pentru realizarea
de opera�iuni care nu dau drept de deducere, bunuri lips�
din gestiune, inclusiv bunuri furate.

bunuri/servicii efectuate în alt stat membru, în condi�iile prev�zute
în norme.

achizi�ii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru, în
condi�iile prev�zute în norme.
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50Art. 149 - Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de
capital 
Alin. (4) litera d), punctul 2 se modific�:
(4) Ajustarea taxei deductibile prev�zute la alin. (1) lit. d) se
efectueaz�:
d) în situa�ia în care bunul de capital î�i înceteaz� existen�a, cu
urm�toarele excep�ii:

Art. 149 - Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor
de capital

(4) Ajustarea taxei deductibile prev�zute la alin. (1) lit. d)
se efectueaz�:
d) în situa�ia în care bunul de capital î�i înceteaz�
existen�a, cu urm�toarele excep�ii:

49Art. 149 - Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de
capital 
Alin. (4) litera a), punctul 1 se modific�:
(4) Ajustarea taxei deductibile prev�zute la alin. (1) lit. d) se
efectueaz�: 
a) în situa�ia în care bunul de capital este folosit de persoana
impozabil�:
1. integral sau par�ial, pentru alte scopuri decât activit��ile
economice, cu excep�ia bunurilor a c�ror achizi�ie face obiectul
limit�rii la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art.
1451; 

Art. 149 - Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor
de capital
d) taxa deductibil� aferent� bunurilor de capital reprezint� taxa
achitat� sau datorat�, aferent� oric�rei opera�iuni legate de
achizi�ia, fabricarea, construc�ia, transformarea sau
modernizarea acestor bunuri, exclusiv taxa achitat� sau
datorat�, aferent� repar�rii ori între�inerii acestor bunuri sau
cea aferent� achizi�iei pieselor de schimb destinate repar�rii ori
între�inerii bunurilor de capital.

(4) Ajustarea taxei deductibile prev�zute la alin. (1) lit. d)
se efectueaz�:
a) în situa�ia în care bunul de capital este folosit de
persoana impozabil�:
1. integral sau par�ial, pentru alte scopuri decât activit��ile
economice;

48Art. 148 - Ajustarea taxei deductibile în cazul achizi�iilor de
servicii �i bunuri, altele decât bunurile de capital 

Alin. (3) se abrog�.

Art. 148 - Ajustarea taxei deductibile în cazul
achizi�iilor de servicii �i bunuri, altele decât bunurile
de capital
(3) În cazul bunurilor furate, persoana impozabil� poate
anula ajustarea efectuat� conform alin. (1) la data la care
furtul este dovedit legal prin hot�râre judec�toreasc�
definitiv�.

   d) situa�iilor prev�zute la art. 128 alin. (8).
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52Art. 153 - Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de
TVA 
Partea introductiv� a alineatului (1) se modific� �i va avea
urm�torul cuprins:
(1) Persoana impozabil� care are sediul activit��ii economice în
România �i realizeaz� sau inten�ioneaz� s� realizeze o activitate
economic� ce implic� opera�iuni taxabile, scutite de taxa pe
valoarea ad�ugat� cu drept de deducere �i/sau opera�iuni
rezultate din activit��i economice pentru care locul livr�rii/prest�rii
se consider� ca fiind în str�in�tate, dac� taxa ar fi deductibil�, în
cazul în care aceste opera�iuni ar fi fost realizate în România
conform art. 145 alin. (2) lit. b) �i d), trebuie s� solicite
înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, dup�
cum urmeaz�:

Rectificarea din MO nr. 743/02.12.2013

Art. 153 - Înregistrarea persoanelor impozabile în
scopuri de TVA

(1) Persoana impozabil� care are sediul activit��ii
economice în România �i realizeaz� sau inten�ioneaz� s�
realizeze o activitate economic� ce implic� opera�iuni
taxabile, scutite de taxa pe valoarea ad�ugat� cu drept de
deducere �i/sau opera�iuni rezultate din activit��i
economice pentru care locul livr�rii/prest�rii se consider�
ca fiind în str�in�tate, dac� taxa ar fi deductibil�, în cazul
în care aceste opera�iuni ar fi fost realizate în România
conform art. 145 alin. (2) lit. b), trebuie s� solicite
înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal
competent, denumit� în continuare înregistrare normal� în
scopuri de tax�, dup� cum urmeaz�:

51  Art. 149 - Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de
capital 
Alin. (41) se abrog�.

Art. 149 - Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor
de capital
 (41) În cazul bunurilor furate, persoana impozabil� poate
anula ajustarea efectuat� conform alin. (4) lit. d) la data la
care furtul este dovedit legal prin hot�râre judec�toreasc�
definitiv�.

2. bunul de capital este pierdut, distrus sau furat, în condi�iile în
care aceste situa�ii sunt demonstrate sau confirmate în mod
corespunz�tor. În cazul bunurilor furate, persoana impozabil�
demonstreaz� furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise
de organele judiciare;

2. bunul de capital este pierdut sau distrus ca urmare a
unor calamit��i naturale ori a unor cauze de for�� major�,
în condi�iile în care aceste situa�ii sunt demonstrate sau
confirmate în mod corespunz�tor;

      

               Material informativ publicat la 09.12.2013
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