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Taxarea inversă pentru operațiunile cu risc de fraudă a fost extinsă 

până la data de 30 iunie 2022 
 
Consiliul Uniunii Europene a adoptat, pe 24 septembrie 2018, prelungirea perioadei de aplicare a 

mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu operațiunile cu bunuri și servicii care 

prezintă risc de fraudă. Același act a aprobat și mecanismul de reacție rapidă împotriva fraudei în 

domeniul TVA. Aceste două măsuri vor fi în vigoare până data de 30 iunie 2022*, când se estimează 

a intra în funcțiune sistemul de TVA definitiv.  

 

În România, cerealele, telefoanele mobile și imobilele sunt doar câteva exemple de produse supuse 

taxării inverse, a cărei aplicabilitate urma să expire la data de 31 decembrie 2018. 

 

„Conform celui mai recent studiu asupra colectării TVA, lansat de Comisia Europeană, valoarea 

pierderilor de TVA la nivelul UE s-a ridicat la 147,1 miliarde EURO în anul 2016, din care 6,13 

miliarde EURO doar pierderea pentru bugetul României, ceea ce reprezintă un deficit de încasare a 

TVA de 35,88%, cel mai ridicat dintre toate Statele Membre UE. În acest context, extinderea taxării 

inverse pentru operațiunile cu risc de fraudă până la data de 30 iunie 2022 este o măsură utilă și 

precisă pentru combaterea fraudei în domeniul TVA. În mod similar, digitalizarea ANAF, cu accent 

pe implementarea protocolului SAF-T, ar putea constitui o metodă modernă de colectare a TVA cu 

ajutorul tehnologiilor IT. Așteptăm ca Ministerul Finanțelor Publice să transpună Directiva în 

legislația locală în cel mai scurt timp posibil.”, spune Daniel Anghel, Partener, Liderul 

Departamentului de taxe și consultanță juridică, PwC România.  

 
* Directiva Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea 
adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu 
livrările de anumite bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă 
împotriva fraudei în domeniul TVA poate fi accesată la: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12033-2018-INIT/ro/pdf 
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