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În acest număr: 

Termenul pentru depunerea declarației unice anuale și plata 
obligațiilor fiscale aferente, amânat  

BREXIT: implicații privind mobilitatea persoanelor precum și 
securitatea socială a acestora 

Modificări aduse Codului Fiscal 

În data de 31 ianuarie 2020, în Monitorul Oficial nr. 72 a fost publicată 

Ordonanța de Guvern 6/2020 prin care sunt implementate în Codul Fiscal 

“remediile rapide” de TVA agreate la nivelul Uniunii Europene, cât și prevederile 

Directivei 2017/952 referitoare la tratamentul neuniform al elementelor hibride 

transfrontaliere. 
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Termenul pentru depunerea declarației unice anuale și plata 
obligațiilor fiscale aferente, amânat  

Noul termen pentru depunerea declarației unice și pentru plata obligațiilor fiscale 

aferente este 25 mai 2020, în loc de 15 martie 2020, conform Ordonanței de 

Urgență nr. 6/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 72 din 31 ianuarie 2020. 

Același termen prelungit este prevăzut și pentru depunerea formularului 230 

privind redirecționarea impozitului anual datorat pentru susținerea entităților 

nonprofit, a unităților de cult precum și pentru acordarea de burse private.  

BREXIT: implicații privind mobilitatea persoanelor precum și 

securitatea socială a acestora 

La 31 ianuarie 2020, Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord („Marea Britanie”) din Uniunea Europeană a fost aprobat de 

către Parlamentul Uniunii Europene, Consiliului Uniunii Europene și de către 

Parlamentul Britanic, intrând în vigoare la 1 februarie 2020. 

Acordul de retragere prevede o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2020, 

perioadă în care legislația actuală a Uniunii Europene va fi în continuare 

aplicabilă. 

Implicații din perspectiva mobilității persoanelor fizice 

Din punct de vedere al mobilității persoanelor fizice, retragerea Marii Britanii din 

Uniunea Europeană nu aduce schimbări majore, cel puțin nu în perioada 

tranzitorie. 

Atât cetățenii britanici cât și cei ai Uniunii Europene, vor avea în continuare 

posibilitatea de a călători în perioada februarie – decembrie 2020 doar în baza 

documentului de identitate sau a pașaportului. 

Conform legislației europene în vigoare, la 31 decembrie 2020 cetățenii britanici 

cât și cei ai Uniunii Europene trebuie să se regăsească într-o situație de ședere 

legală pentru a avea posibilitatea să își reglementeze noul drept de ședere în 

statul gazdă în cadrul Acordului.  

Din punct de vedere procedural, persoanele menționate anterior, ce au reședința 

în statul gazdă înainte de 31 decembrie 2020, vor trebuie să depună o cerere în 

vederea obținerii statutului de rezident, până la 30 iunie 2021. Persoanele ce își 

vor începe șederea după 31 decembrie 2020, vor putea depune această cerere în 

cel mult 3 luni de la data sosirii lor sau până la 30 iunie 2021, luându-se în calcul 

perioada cea mai îndelungată dintre cele două. 

Cetățenii Marii Britanii, înregistrați la Inspectoratul General pentru Imigrări până 

la 31 ianuarie 2020, pot depune solicitarea pentru obținerea unui permis de 

ședere emis în baza prezentului Acord până la sfârșitul perioadei tranzitorii. Un 

astfel de permis va fi eliberat și în cazul cetățeniilor britanici ce își vor stabili 

reședința pe teritoriul României în perioada tranzitorie. Un proces similar va 

trebui să fie urmat de cetățenii români situați pe teritoriul Marii Britanii, în 

vederea prelungirii dreptului de ședere după 31 decembrie 2020. 

Implicații din perspectiva securității sociale 

Din punct de vedere al securității sociale, Regulamentele Europene vor fi în 

continuare aplicabile. Astfel, certificatele de acoperire socială A1 și S1 emise de 

autoritățile din Marea Britanie respectiv România vor fi în continuare valabile, iar 

persoanele fizice vor putea beneficia de o acoperire socială fără întrerupere în 

baza acestora, cel puțin pe toată perioada de tranziție. 
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Este de așteptat ca în perioada următoare, autoritățile române sa emită un act 

normativ în vederea transpunerii Acordului în legislația locală și astfel, să fie 

clarificată procedura ce trebuie urmată pentru fiecare situație specifică.  

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 

 

Modificări aduse Codului Fiscal 

“Remediile rapide” în materie de TVA 

 Scutirea de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri 

Începând cu data de 3 februarie 2020, scutirea de TVA pentru livrări 

intracomunitare de bunuri poate fi refuzată de către autoritățile fiscale dacă 

livrarea efectuată nu este raportată în declarația recapitulativă (390) la 

termen ori este raportată în mod incorect. 

Scutirea de TVA va fi acceptată dacă furnizorul poate justifica într-un mod 

considerat satisfăcător de autoritățile fiscale deficiențele de raportare. Însă, 

legislația națională actuală nu clarifică interpretarea noțiunii ”în mod 

satisfăcător”. În acest context, recomandăm revizuirea procedurilor de 

raportare de TVA astfel încât să vă asigurați că livrările intracomunitare de 

bunuri sunt raportate la timp și în mod corect în declarația 390. 

Totodată, reamintim că scutirea de TVA pentru livrările intracomunitare de 

bunuri se aplică atât timp cât clientul comunică furnizorului un cod de TVA 

valid atribuit de autoritățile fiscale din alt stat membru. 

 Alocarea transportului în cazul tranzacțiilor intracomunitare ”în lanț” 

În cazul livrărilor succesive de bunuri pentru care există un singur transport 

intracomunitar al acestora, regulile de TVA prevăd că transportul poate fi 

alocat unei singure vânzări și doar aceasta poate fi scutită de TVA (cu 

excepția tranzacțiilor triunghiulare). 

Remediile rapide de TVA prezintă noi reguli pentru alocarea transportului 

intracomunitar în cazul vânzărilor succesive ce determină o singură mișcare a 
bunurilor (de tipul A  B  C). Noile reguli se aplică doar dacă transportul 

cade în sarcina operatorului intermediar (e.g. operatorul B). 

Astfel, ca regulă generală se va considera că transportul este alocat primei 

vânzări, astfel că tranzacția A  B va fi considerată o livrare intracomunitară 

scutită de TVA, iar tranzacția B  C va fi o livrare locală în statul membru în 

care sosesc bunurile. 

Ca excepție, dacă operatorul intermediar comunică furnizorului său codul său 

de TVA din statul membru din care sunt expediate bunurile, atunci tranzacția 
A  B va fi o livrare locală, iar tranzacția B  C va fi considerată o livrare 

intracomunitară scutită de TVA. 
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 Stocuri la dispoziția clientului 

Regulile aferente regimurilor de stocuri la dispoziția clienților au fost 

armonizate la nivelul Uniunii Europene, astfel fiind asigurată reciprocitate 

între toate statele membre UE. 

Astfel, transferul de bunuri proprii într-un alt stat membru al Uniunii 

Europene ca stocuri la dispoziția clientului va reprezenta la momentul 

expendierii un non-transfer din perspectiva TVA (ce nu va atrage obligația de 

înregistrare în scopuri de TVA în statul membru de destinație). La momentul 

la care clientul va extrage bunurile din stoc se va raporta o livrare 

intracomunitară și o achiziție intracomunitară. 

Regimul descris anterior se va aplica dacă sunt îndeplinite următoarele 

condiții: 

 bunurile sunt expediate/ transportate de furnizor sau de o terță parte în 

numele său; 

 clientul are dreptul să intre în posesia bunurilor în baza unui acord; 

 furnizorul nu este stabilit/ nu are un sediu fix în statul membru de 

destinație a bunurilor; 

 clientul este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru de destinație, 

 identitatea clientului și codul său de TVA sunt cunoscute la momentul 

începerii transportului; 

 clientul retrage bunurile din stoc în termen de maximum 12 luni; 

 furnizorul și clientul înregistrează transferul bunurilor într-un registru 

special (similar, dar mai extins decât registrul non-transferurilor); 

 furnizorul raportează non-transferul, identiatea și codul de TVA al 

clientului în declarația recapitulativă (i.e. declarația 390 care este de 

așteptat să se modifice în perioada următoare). 

Implementarea Directivei 2017/952 referitoare la 

tratamentul neuniform al elementelor hibride 
transfrontaliere 

Din dorința de a se restabili echitatea fiscală la nivelul statelor Uniunii Europene, 

Directiva 2017/952 aduce o serie de reglementări la nivelul obligațiilor fiscale ale 

contribuabililor.  

Ordonanța are în vedere implementarea acestei Directive Europene, printre 

principalele modificări ale Codului Fiscal fiind: 

 Introducerea unor noi categorii de contribuabili ce sunt considerați a fi 

plătitori de impozit pe profit – e.g. entitatea transparentă fiscal constituită 

într-un alt stat 

 Se introduce o definiție specifică pentru termenul de întreprindere asociată  

 Introducerea conceptelor de tratament neuniform al elementelor hibrid, dubla 

deducere, venituri cu dubla includere și acord structurat. Astfel, 

Tratamentul neuniform al elementelor hibride reprezintă o situație 

ce implică un contribuabil sau o entitate ce conduce la un tratament 

neuniform de deducere fără includere sau de dublă deducere. 

Tratamentul neuniform este o dublă deducere sau o deducere fără 

includere. Dubla deducere reprezintă o deducere a aceleiași plăți sau a 

acelorași cheltuieli sau pierderi în jurisdicția în care își are originea plata, 

în timp ce deducerea fără includere semnifică o deducere a unei plăți sau 

a unei plăți preconizate între sediul principal și sediul permanent sau între 
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două sau mai multe sedii permanente în orice jurisdicție în care plata sau 

plata preconizată este tratată ca efectuată; 

 În măsura în care există un tratament neuniform al unor elemente hibride ce 

are drept rezultat o dublă deducere sau o deducere fără impozitare în 

contrapartidă, nu se va acorda deducerea sau, după caz, se stabilește un 

venit impozabil suplimentar. 

 În final, se introduc și articole referitoare la tratamentele neuniforme ale 

elementelor hibride inversate și tratamentele neuniforme ale rezidentei 

fiscale. 

Pe scurt, modificările au în vedere eliminarea cazurilor de dublă deducere  sau de 

deducere fără includere, a plăților efectuate, cheltuielilor suportate sau a 

pierderilor suferite în urma operării cu tranzacții hibride sau entități hibride.  

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 
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