
 

Prevederile Codului fiscal privind serviciile electronice 

 

Art.266 

... 28. serviciile furnizate pe cale electronică includ, în special, serviciile prevăzute în anexa II la 

Directiva 112 și la art. 7 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al 

Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE 

privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările și completările ulterioare. În 

cazul în care prestatorul unui serviciu și clientul său comunică prin intermediul poștei electronice, 

acest lucru nu înseamnă, în sine, că serviciul furnizat este un serviciu furnizat pe cale electronică; 

Art.278  

… (5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), locul următoarelor servicii este considerat a fi: 

h) locul unde beneficiarul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită, în cazul 

următoarelor servicii prestate către o persoană neimpozabilă: 

1. serviciile de telecomunicații; 

2. serviciile de radiodifuziune și televiziune; 

3. serviciile furnizate pe cale electronică. 

La data 20-apr-2019 Art. 278 din titlul VII, capitolul V a fost  completat de Art. I, punctul 3. din 

Legea 60/2019 cu aliniatele: 

(8) Prevederile alin. (5) lit. h) nu se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) prestatorul este stabilit sau, dacă nu este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită 

într-un singur stat membru; 

b) sunt prestate servicii către persoane neimpozabile care sunt stabilite, îşi au domiciliul stabil sau 

reşedinţa obişnuită în orice stat membru, altul decât statul membru prevăzut la lit. a); 

c) valoarea totală, fără TVA, a prestărilor menţionate la lit. b) nu depăşeşte, în anul calendaristic 

curent, 10.000 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională şi nu a depăşit această sumă 

în cursul anului calendaristic precedent. 

(9) Atunci când, în cursul unui an calendaristic, pragul prevăzut la alin. (8) lit. c) este depăşit, 

prevederile alin. (5) lit. h) se aplică de la momentul respectiv. 

(10) Prestatorii menţionaţi la alin. (8) care sunt stabiliţi sau, dacă nu sunt stabiliţi, îşi au domiciliul 

stabil sau reşedinţa obişnuită în România au dreptul de a opta ca locul prestării să fie stabilit în 

conformitate cu prevederile alin. (5) lit. h). Opţiunea se aplică pentru cel puţin doi ani calendaristici. 

(11) ANAF ia măsurile corespunzătoare pentru a monitoriza îndeplinirea de către persoana 

impozabilă a condiţiilor prevăzute la alin. (8)-(10). 

 



(12) Valoarea echivalentă în moneda naţională a statelor membre a sumei menţionate la alin. (8) lit. 

c) se calculează prin aplicarea ratei de schimb publicate de Banca Centrală Europeană la data 

adoptării Directivei (UE) 2017/2.455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 

2006/112/CE şi a Directivei 2009/132/CE în ceea ce priveşte anumite obligaţii privind taxa pe 

valoarea adăugată pentru prestările de servicii şi vânzările de bunuri la distanţă. Pentru România, 

valoarea echivalentă în moneda naţională este de 46.337 lei. 

Norme Cod fiscal (nu au fost adaptate dupa Legea 60/19!): 

pct. 14. … (6) În aplicarea art. 278 alin. (2) și alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, în cazul în care un 

prestator de servicii de telecomunicații, de servicii de radiodifuziune sau televiziune ori de servicii 

prestate pe cale electronică furnizează serviciile respective într-un loc precum o cabină telefonică, un 

punct de acces la internet fără fir (wi-fi hot spot), un internet cafÃƒÂ©, un restaurant sau holul unui 

hotel, iar prezența fizică a beneficiarului serviciului în locul respectiv este necesară pentru ca serviciul 

să îi fie furnizat de prestatorul în cauză, se prezumă că clientul este stabilit, își are domiciliul stabil sau 

reședința obișnuită în locul respectiv și că serviciul este utilizat sau exploatat efectiv acolo. 

(7) În cazul în care locul menționat la alin. (6) este la bordul unei nave, al unei aeronave sau al unui 

tren care efectuează transport de călători în interiorul Uniunii Europene, țara în care se consideră că 

este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită clientul este țara în care începe 

operațiunea de transport de călători. 

pct. 21. … (4) Pentru aplicarea art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, în cazul în care serviciile de 

telecomunicații, serviciile de radiodifuziune și televiziune sau serviciile prestate pe cale electronică 

sunt prestate către o persoană neimpozabilă: 

a) prin linia sa telefonică fixă, se presupune că clientul este stabilit, își are domiciliul stabil sau 

reședința obișnuită în locul în care este instalată linia telefonică fixă; 

b) prin rețele mobile, se presupune că clientul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința 

obișnuită în țara identificată prin codul mobil de țară al cartelei SIM utilizate pentru primirea 

serviciilor respective; 

c) pentru care este necesară utilizarea unui decodor sau a unui dispozitiv similar sau a unei cartele de 

vizionare și pentru care nu se utilizează o linie telefonică fixă, se presupune că clientul este stabilit, își 

are domiciliul stabil sau reședința obișnuită în locul în care este situat decodorul sau dispozitivul 

similar respectiv sau, dacă acest loc nu este cunoscut, în locul în care este trimisă cartela de vizionare 

pentru a fi utilizată; 

d) în alte circumstanțe decât cele menționate la lit. a), b) și c) și la pct. 14 alin. (6) și (7), se presupune 

că clientul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită în locul identificat ca atare de 

către prestator prin intermediul a două elemente de probă care nu sunt contradictorii, astfel cum sunt 

enumerate la alin. (6). 

 

 


