Noutatti Legislatiive 2014:

COD FISCAL
L
SISTEM
MUL DE TVA
A LA INCA
ASARE DEV
VINE OPTIO
ONAL CU 1 IANUARIE
E 2014 !
Co
onform Ord
donanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/20
013 pentru reglementa
area unor
măsuri fiscale şi p
pentru mod
dificarea un
nor acte no
ormative , p
publicata in
n Monitorul Oficial al
Româniiei, Partea I, nr. 809/1
19.12.2013 se instituiie opţiunea
a privind a
aplicarea s
sistemului
TVA la încasare p
pentru perssoanele imp
pozabile a căror cifră de afaceri în anul callendaristic
precede
ent nu a dep
păşit plafonu
ul de 2.250..000 lei.
onform no
oilor preve
ederi legisllative, pers
soanele im
mpozabile care la da
data de 1
Co
ianuarie
e 2014 apliică sistemu
ul TVA la în
ncasare vorr proceda a
astfel:
1. pot continua aplicare
ea sistemului TVA la îîncasare, fă
ără depunerea vreuneii notificări,
dacă su
unt eligibile pentru apliccarea acesttui sistem, caz
c în care se considerră că au op
ptat pentru
continua
area aplicărrii sistemulu
ui;
2. pot

solicita oric
când

în c
cursul anu
ului 2014 să fie rad
diate din Registrul
persoan
nelor impo
ozabile care
e aplică sis
stemul TVA
A la încasare prin depunerea une
ei notificări
la organ
nele fiscale competente
e, chiar daccă sunt eligibile pentru aplicarea ssistemului, a
anul 2014
nefiind cconsiderat p
primul an în care au op
ptat pentru a
aplicarea sisstemului TV
VA la încasare.
Acceastă prevvedere nu se
e aplică în situaţia perssoanelor im
mpozabile ca
are se înre
egistrează
în scop
puri de TVA
A conform art. 153 din
n Codul Fis
scal în curs
sul anului 2
2014 şi care optează
pentru a
aplicarea sistemului TV
VA la încassare, care ssunt obligate
e să aplice
e sistemul respectiv
cel puţţin până la
a finele an
nului 2014,, cu excep
pţia cazului în care de
epăşesc plafonul de
2.250.00
00.lei.
Im
mportant de
e retinut ffaptul ca o
organele fisscale comp
petente ope
erează rad
dierea din
Registru
ul persoane
elor impozab
bile care ap
plică sistemu
ul TVA la în
ncasare înc
cepând cu data de 1
a perio
oadei fiscalle următoare celei în care a fostt depusă no
otificarea. Până
P
la datta radierii
persoan
nele impozzabile trebu
uie să aplic
ce sistemul TVA la înc
casare;
• au obligaţia să depu
ună la orga
anele fiscalle competen
nte până la
a data de 25
5 ianuarie

2014 o notificare îîn situaţia îîn care au depăşit pla
afonul de 2.250.000 le
ei, în ultima
a perioadă
013, în ved
derea radie
erii din Reg
gistrul persoanelor impozabile ca
are aplică
fiscală a anului 20
sistemul TVA la înccasare.

mportan
nt! Atât în cazul ppersoanelor impozabbile care continuă aplicarea
Im
sistemu
ului TVA la
a încasare, cât şi al ce
elor care ie
es din sisttem, pentru
u operaţiunille al căror
fapt gen
nerator de ta
axă a intervvenit până la
a data de 31
1 decembrie
e 2013 inclu
usiv, precum
m şi pentru
facturile
e emise înaiinte de această dată, îîn situaţia în
n care cea de-a 90-a zi calendarristică de
la data emiterii fac
cturii sau d
de la termen
nul limită prrevăzut de le
ege pentru emiterea facturii este
ulterioa
ară datei de
e 31 decem
mbrie 2013, exigibilitate
ea taxei inte
ervine la datta încasării totale sau
parţiale a contrava
alorii bunurillor livrate/se
erviciilor pre
estate, cu re
espectarea prevederilo
or art. 134
^2 alin. (7) din Lege
ea nr. 571/2
2003, cu mo
odificările şi completărille ulterioare
e.

