Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare
Serviciul Asistență pentru Contribuabili

INFORMARE
privind modificarea formularului (085)

"Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2)
şi art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal"
Noul formular este reglementat de Ordinul ANAF nr. 1.254 din 9 august 2021 pentru
aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (085)
"Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5)
lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", publicat în Monitorul Oficial nr. 788 din
17 august 2021.
Necesitatea modificării formularului
 Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 59/2021, s-au adus modificări Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal, în special în ceea ce privește noile reguli de TVA în
comerțul electronic, aplicabile de la 1 iulie 2021. Una dintre aceste modificari o
reprezintă abrogarea art. 278 alin. (8)-(12) din Codul fiscal si preluarea dispozitii acestuia
in cuprinsul unui articol nou introdus, respectiv art. 278^1 ”Pragul pentru persoanele
impozabile care efectueaza operatiunile prevazute la art.275 alin. (2) si art. 278 alin. (5) lit.
h)”.
 Prin acest nou art. 278^1 se extinde aplicarea regulilor de stabilire a locului prestarii
serviciilor prevazute la art.278 alin.(5) lit.h) din Codul fiscal (servicii de telecomunicatii,
de radiodifuziune si televiziune si servicii furnizate pe cale electronica),si pentru
stabilirea locului livrării în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță,
prevazute la art.275 alin.(2) din Codul fiscal.
 Până acum, formularul (085), aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala nr. 1783/2019.era utilizat pentru exercitarea optiunii ca locul
prestarii serviciilor de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune, precum si a
serviciilor furnizate pe cale electronica sa fie stabilit potrivit art. 278 alin. (5) lit. h) din
Codul fiscal.
 Începând cu data de 17 august 2021, noul formular (085) a fost extins pentru a putea fi
folosit si de catre persoanele impozabile stabilite in Romania care opteaza pentru
stabilirea locului livrarii in cazul vanzarilor intracomunitare de bunuri la distanta,
conform noile prevederi ale art.278^1 alin.(3) din Codul fiscal.
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Prezentăm principalele noutăți din cuprinsul acestui act normativ:
 Cine depune formularul (085)
Formularul (085) „Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin.
(2) şi art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal“ se completează şi se
depune de persoanele impozabile stabilite sau care îşi au domiciliul stabil sau reşedinţa
obişnuită în România care efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanţă, cu locul
de începere a expedierii sau transportului în România, care sunt expediate sau transportate
către un alt stat membru şi/sau care prestează servicii de telecomunicaţii, de radiodifuziune
şi televiziune, precum şi servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile
dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală nu depăşeşte în anul calendaristic curent şi
nu a depăşit nici în cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro (46.337 lei).
 Cum se depune formularul (085)
Formularul (085) se poate depune:
- la registratura organului fiscal competent
- prin poştă, cu confirmare de primire;
-

prin mijloace electronice de transmitere la distanţă

 Referitor la Secţiunea III „Opţiune privind aplicarea prevederilor art. 275 alin. (2) şi art.
278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal“ și Secţiunea IV „Încetarea opţiunii privind aplicarea
prevederilor art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal“
Se intoduc casete distince pentru:
- vânzările la distanţă
- prestările de servicii de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum şi a
serviciilor furnizate pe cale electronică
Aceste secțiuni se completează astfel:
 Secţiunea III „Opţiune privind aplicarea prevederilor art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5)
lit. h) din Codul fiscal“ se bifează de către persoanele impozabile care optează, în
conformitate cu prevederile art. 278^1 alin. (3) din Codul fiscal, ca locul livrării în cazul
vânzărilor la distanţă şi/sau locul prestării serviciilor de telecomunicaţii, de radiodifuziune
şi televiziune, precum şi a serviciilor furnizate pe cale electronică să fie stabilit în
conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal,
respectiv la beneficiar.
Se bifează căsuţa corespunzătoare situaţiei în care se află persoana impozabilă,
respectiv efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanţă sau prestează servicii de
telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune sau servicii furnizate pe cale electronică.
 Secţiunea IV „Încetarea opţiunii privind aplicarea prevederilor art. 275 alin. (2) şi art.
278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal“ se bifează de către persoanele impozabile care au aplicat
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cel puţin 2 ani calendaristici prevederile art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul
fiscal şi care urmează să aplice prevederile art. 278^1 alin. (1) din Codul fiscal.
Se bifează căsuţa corespunzătoare situaţiei în care se află persoana impozabilă,
respectiv optează pentru încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) (vânzări
intracomunitare de bunuri la distanţă) sau optează pentru încetarea aplicării prevederilor art.
278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (prestări servicii de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi
televiziune sau servicii furnizate pe cale electronică).
Prin urmare, persoana impozabilă care nu a depășit, în anul curent și nici în anul
precedent, plafonul de 10.000 euro (46.337 lei), calculat la valoarea totală, fără TVA, a
operațiunilor constând în prestare de servicii către persoane neimpozabile care sunt stabilite,
îşi au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în orice alt stat membru sau livrare la distanță

de bunuri care sunt expediate ori transportate către un alt stat membru, poate opta pentru
aplicarea/ încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul
fiscal, sau doar a unuia dintre acestea, prin completarea și depunerea formularului (085) și
bifarea căsuței/căsuțelor corespunzătoare de la Secțiunea III sau Sectiunea IV, după caz.

Şef administraţie,
Ioan ŞIPOŞ

Şef serviciu,
Angela Adriana MARINESCU

Satu Mare, P-ța Romana nr.3-5
Tel/fax 0261807059/0261732215
Formular unic de contact: https://www.anaf.ro/asistpublic/
Website: https://www.anaf.ro/anaf/internet/Cluj
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