Modificări ale Codului Fiscal (III): taxa pe valoarea adăugată şi accize
În Monitorul Oficial nr. 703/15.11.2013, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
102/2013, prin care au fost aduse modificări şi completări Codului Fiscal aprobat prin Legea nr.
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
În articolul de mai jos, prezentăm, în sinteză, principalele modificări aduse regimului taxei pe valoarea
adăugată şi accizelor, reglementări care vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2014.
Taxa pe valoarea adăugată
În domeniul taxei pe valoarea adăugată:
- se modifică prevederile referitoare la ajustarea TVA, în sensul că nu se impune ajustarea în cazul
bunurilor pierdute, distruse sau furate, în condiţiile în care pierderea, distrugerea sau furtul bunurilor sunt
demonstrate corespunzător.
- a fost eliminată condiţia referitoare la achitarea TVA solicitate la rambursare de către persoanele
impozabile nestabilite în România. Potrivit noilor prevederi, rambursările de TVA către persoanele
impozabile nestabilite în România se vor acorda chiar dacă TVA solicitată la rambursare nu este
achitată, sub rezerva îndeplinirii celorlalte condiţii prevăzute de lege.
- a fost exclus din baza de impozitare a TVA aferentă serviciilor de leasing costul cu asigurarea bunului
care face obiectul contractului de leasing, acest cost urmând a fi recuperat de societăţile de leasing prin
refacturare de la utilizatori.
Accize
Potrivit noilor prevederi, la capitolul accize:
- se interzice vânzarea de ţigarete către persoane fizice la un preţ mai mic decât preţul de vânzare cu
amănuntul declarat;
- s-a stabilit modul de calcul al valorii accizelor în lei, în situaţia în care cursul de schimb valutar stabilit în
prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
este mai mic decât cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul
anterior anului precedent, în sensul că valoarea în lei a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia
internă, datorate bugetului de stat, stabilite în echivalent euro pe unitatea de măsură, se determină prin
transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima
zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, valoare care se actualizează cu media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în
luna septembrie din anul precedent, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică, până la data
de 15 octombrie.
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