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INFORMARE
privind operaționalizarea sistemului One Stop Shop (OSS) - noul sistem de
declarare electronică și plata TVA aferentă anumitor categorii de bunuri și

servicii B2C (Business-to-Consumer)

Vă informăm că, începând cu data de 01 iulie 2021 a devenit operațională
platforma One Stop Shop (OSS), prin intermediul căreia se facilitează companiilor
declararea electronică şi plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) aferentă anumitor
categorii de bunuri şi servicii B2C (Business-to-Consumer).

În scopul transpunerii în legislaţia naţională a prevederilor art. 2 şi 3 din Directiva (UE)
2017/2.455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/EC 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, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a Directivei (UE) 2019/1.995 a Consiliului din 21 noiembrie 2019 de
modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte dispoziţiile referitoare la vânzările de
bunuri la distanţă şi anumite livrări interne de bunuri, cu modificările şi completările
ulterioare, în Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021 a fost publicată ORDONANŢA DE
URGENŢĂ a GUVERNULUI nr. 59 din 24 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Pentru implementarea noilor reguli a fost necesară luarea unor măsuri de natură
procedurală şi administrativă, inclusiv prin dezvoltarea sistemelor informatice ce permit
persoanelor impozabile şi intermediarilor care acţionează în numele lor să depună pe cale
electronică informaţiile solicitate pentru înregistrarea în cadrul:
a)regimului special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în
Uniunea Europeană;
b)regimului special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanţă, pentru
livrările de bunuri interne efectuate de interfeţele electronice care facilitează aceste
livrări şi pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea
Europeană, dar nu în statul membru de consum;
c)regimului special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau
ţări terţe

Înregistrarea în sistemul One Stop Shop (OSS) este opţională, dar ea
simplifică activitatea companiilor, întrucât ele nu mai trebuie să se înregistreze şi să
declare TVA în fiecare dintre statele membre UE în care datorează TVA, dar pot să
beneficieze de servicii electronice pentru îndeplinirea acestor obligaţii prin
intermediul Statului Membru de Identificare.

Scopul dezvoltării acestei scheme este de reducere a poverii administrative
pentru mediul de afaceri prin simplificarea procedurii de declarare si plată a TVA
(B2C), facilitării comerţului transfrontalier şi combaterii fraudei TVA.
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Contribuabilii care doresc să se înregistreze în sistemul OSS, au posibilitatea de
a consulta Ghidul de utilizare a aplicației OSS, diponibil pe site-ul www.anaf.ro, sau
accesând următorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Ghid_OSS_14052021.pdf

Prin One Stop Shop, conceptul de administrare fiscală implementat de la 1
ianuarie 2015 prin schema Mini One Stop Shop este extins şi va acoperi trei scheme
speciale puse la dispoziţia contribuabililor:

 Schema non-UE pentru furnizarea de servicii electronice, de telecomunicaţii, de
radiodifuziune sau televiziune de către persoane impozabile nestabilite în UE va fi
extinsă pentru toate tipurile de servicii transfrontalière către consumatori finali din UE
(B2C);

 Schema UE pentru furnizarea intracomunitară de servicii electronice, de
telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune va fi extinsă pentru toate tipurile de
servicii intracomunitare business-to-consumer (de la persoana impozabilă către
consumatori finali), pentru livrări de bunuri interne prin intermediul interfeţelor
electronice şi pentru vânzări intracomunitare de bunuri, la distanţă;

 Schemă nouă de import pentru vânzările la distanţă de bunuri importate din state şi
teritorii terţe către consumatori din UE până la valoarea de 150 euro. Modificarea faţă
de sistemul actual de import vizează faptul că vânzătorul va colecta TVA la vânzarea
către consumatorii UE şi va declara şi plăti TVA către statul membru de identificare
din cadrul OSS. Aceste bunuri vor beneficia de scutire de TVA la import, facilitându-se
interfaţa cu sistemul vamal.

Cum funcționează One Stop Shop (OSS)?

 O persoană impozabilă ce realizează de vânzare/prestare la distanță B2C (Business-to-
Consumer), pentru care este obligată la plata TVA în statul de consum, se poate înregistra
în regimul special de TVA OSS într-un stat membru UE (denumit statul membru de
identificare).

 Înregistarea se realizează prin intermediul site-ului ANAF, iar detalii legate de înregistrare
sunt prezentate în Ghidul de utilizare a aplicației OSS;

 Dacă persoana impozabilă optează pentru regimul special şi alege România ca stat membru
de înregistrare, la data începerii operaţiunilor taxabile, persoana respectivă trebuie să
depună în format electronic o declaraţie de începere a activităţii la organul fiscal competent.

 La primirea declaraţiei de începere a activităţii organul fiscal competent va înregistra
persoana impozabilă cu un cod de înregistrare în scopuri de TVA (în cazul persoanei
nestabilite în Uniunea Europeană - cu un cod special de TVA, iar în cazul persoanei stabilite
în alt stat membru UE -cu codul de TVA atribuit conform art.316 din CF)

 Ca urmare a înregistrării, persoana impozabilă va depune la organul fiscal competent, prin
mijloace electronice, o declaraţie specială de TVA pentru operațiunile supuse sistemului OSS
care cuprinde și TVA datorată.

 Declarația specială de TVA are termen de depunere:

http://www.anaf.ro,
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Ghid_OSS_14052021.pdf
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- trimestrial, până la sfârşitul următoarei luni după încheierea fiecărui trimestru calendaristic - în
cazul Regimului special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea
Europeană (art. 314) și Regimului special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanţă,
pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfeţele electronice care facilitează aceste livrări
şi pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în
statul membru de consum (art.315);
-Regimul special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe

-lunar, până la sfârşitul următoarei luni după încheierea perioadei fiscale acoperite de declaraţie
- în cazul Regimul special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau
ţări terţe (Art.315^2)

 Aceste declaraţii de TVA OSS sunt apoi transmise de către statul membru de identificare
către statele membre de consum corespunzătoare printr-o reţea de comunicaţii securizată.

 Ulterior, statul membru de identificare efectuează si transferul către statul membru de
consum a plaţii TVA cuvenite, încasata de la contribuabil.

ATENȚIE !
Declaraţia specială de TVA în sistemul OSS nu înlocuieşte declaraţia de TVA pe care

o persoană impozabilă trebuie să o depună în temeiul obligaţiilor sale interne de TVA.

Principalele noutăți în domeniul TVA, aplicabile începând cu data de 01 iulie
2021, astfel cum sunt stipulate în OUG nr.59/2021, sunt următoarele:

 introducerea/redefinirea unor termeni, cum sunt :
- vânzare intracomunitară de bunuri la distanţă,
- vânzare la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe,
- vânzarea prin interfeţe electronice (cum ar fi o piaţă online, o platformă, un portal sau

alte mijloace similare) care facilitează vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe
sau ţări terţe în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro
 stabilirea unui plafon unic la nivelul Uniunii Europene, de 10.000 euro, pentru vânzările

intracomunitare de bunuri la distanță, și prestările de servicii de telecomunicații,
radiodifuziune şi televiziune și serviciile furnizate pe cale electronică

Astfel, dacă valoarea acestor operațiuni nu depăşeşte, în anul calendaristic curent, 10.000
euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională şi nici nu a depăşit această sumă în
cursul anului calendaristic precedent, locul livrării/prestării se consideră a fi în statul în care e
stabilit furnizorul, pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță efectuate către
consumator (persoană fizică) de către persoane impozabile stabilite în alt stat membru UE decât
cel de consum. Până acum, plafonul varia de la un stat la altul (pentru România era 35.000 euro).
 introducerea unui nou regim special, și anume Regimul special pentru vânzarea la

distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe (Articolul 315^2 CF)
 introducerea unui Mecanism special pentru declararea şi plata TVA la import

(Articolul 315^3 CF)
 reglementarea Cursurilor de schimb valutare pentru regimul special prevăzut la art.

315^2 şi pentru mecanismul special prevăzut la art. 315^3 (Articolul 315^4 CF)
 introducerea unor noi cerințe privind conducerea unor evidențe speciale în cazul unei

interfeţe electronice care facilitează livrarea de bunuri sau prestarea de servicii către o
persoană neimpozabilă din Uniunea Europeană (Articolul 321^1 CF)
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