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Noutăți din perspectiva TVA

Extinderea aplicării măsurilor de 

simplificare pentru livrarea de 

gaze naturale

Taxarea inversă poate fi aplicată și în cazul livrării de gaze naturale către comercianții stabiliți în România, 

începand cu 24 decembrie 2020.

Modificarea plafonului pentru 

aplicarea sistemului TVA la 

încasare

Plafonul a fost majorat de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei începând cu 1 ianuarie 2021

Extinderea aplicării amânării

platii TVA în vamă

Începand cu 1 ianuarie 2021, plafonul a fost modificat în sensul în care amânarea plății TVA în vamă se 

aplică pentru persoanele impozabile care au realizat importuri de cel puțin 50 de milioane lei în ultimele 6

luni anterioare solicitării certificatului.

Ajustarea TVA aferentă creanțelor

neîncasate

Începând cu 1 ianuarie 2021, persoanele impozabile pot ajusta TVA aferenta sumelor care nu au fost 

încasate de la beneficiarii persoane fizice în termen de 12 luni. Condițiile de aplicare sunt următoarele:

• Pentru creanțele mai mici de  1.000 de lei, contribuabilii trebuie să facă dovada că s-au luat măsuri

comerciale pentru recuperarea creanțelor;

• Pentru creanțele mai mari de 1.000 de lei, contribuabilii trebuie să facă dovada că au fost întreprinse

proceduri judiciare pentru recuperarea creanțelor.

Îndeplinirea obligațiilor TVA în 

România prin „reprezentantul 

fiscal

Începând cu 1 aprilie 2021, persoanele impozabile nestabilite și neînregistrate în scop de TVA în România, 

care realizează importuri urmate de livrări intracomunitare de bunuri din România, pot desemna un 

„reprezentat fiscal autorizat”, care va îndeplini obligațiile TVA în România. Persoana impozabilă va fi ținută 

răspunzătoare individual și solidar pentru plata taxei, împreună cu reprezentantul fiscal autorizat 

desemnat.
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Soluționarea rambursărilor de TVA cu control 

ulterior a fost extinsă până la 31 martie 2021.

Mecanismul pentru eșalonarea simplificată la plată 

poate fi accesat pana la martie 2021.

Termenul de depunere a cererii pentru aplicarea

amnistiei fiscale, pentru contribuabilii cu obligații

fiscale restante la 31 martie 2020, a fost prelungit

până la data de 31 martie 2021.

Datoriile bugetare principale restante la 31 

decembrie 2020 pot face obiectul unei restructurări 

financiare.

Se suspendă până la 31 martie 2021 impunerea

amenzilor pentru nerespectarea de către utilizatorii

aparatelor de marcat electronice fiscale a obligației

de a le conecta la distanță, în vederea transmiterii

de date fiscale către ANAF.
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Competența de soluționare a contestațiilor fiscale aparține

structurii specializate din cadrul Ministerului Finanțelor

Publice, existând o perioadă tranzitorie de 6 luni, începând

cu 24 decembrie 2020. 

Suspendarea inspecției fiscale intervine: 

• în situația în care împotriva contribuabilului se află în 

desfășurare o procedură judiciară în legătură cu 

mijloacele de probă în baza cărora este stabilit 

rezultatul fiscal și care fac obiectul inspecției fiscale;

• în situația în care documentele financiar-contabile au 

fost ridicate de organul de urmărire penală, fără a 

putea fi puse la dispoziția organului de inspecție 

fiscală. 

Durata efectuării verificării situației fiscale personale nu 

poate fi mai mare de 270 de zile. 

Dreptul contribuabilului de a solicita dobânda în

cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la 

buget se prescrie în termen de 5 ani.



Mazars este un parteneriat internațional, ce oferă servicii integrate de audit și consultanță contabilă, 

fiscală şi financiară*. Operând în peste 90 de țări și teritorii din întreaga lume, ne bazăm pe expertiza

a 40.400 de profesioniști - 24.400 în parteneriatul integrat Mazars și 16.000 prin Mazars North 

America Alliance - pentru a asista clienți de toate dimensiunile, în fiecare etapă a dezvoltării lor.

În România, Mazars are o experiență de 25 de ani în audit, servicii de consultanță fiscală, financiară, 

contabilă, HR și salarizare. Puterea noastră constă în oamenii cu care lucrăm - echipa locală

cuprinde 230 de profesioniști.

*unde este permis de legislația în vigoare a țării
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