
Deducerea TVA pe baza bonului fiscal
in data de 14.03.2013 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 136, Hotararea Guvernului nr.
84/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 571/2003
privind Codul fiscal.
  
  Una din modificarile legislative in domeniul TVA instituite prin acest act normativ se refera la
deducerea TVA pentru achizitiile de bunuri si servicii pe baz a de bonuri fiscale emise in conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  
  Astfel, incepand cu data de 14 martie 2013, pentru orice achizitii de bunuri si servicii s-a prevazut faptul
ca taxa pe valoarea adaugata poate fi dedusa de beneficiar, in conditiile legii, pe baza bonurilor fiscale
emise, a caror valoare individuala, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, daca
furnizorul/prestatorul a mentionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul
de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea in euro
a valorii bonului fiscal este cursul din data emiterii bonului fiscal. Aceste prevederi sunt aplicabile
inclusiv pentru livrarea de carburanti auto pe baza de bonuri fiscale.
  
  in vederea aplicarii noilor prevederi, orice comerciant care doreste ca bonurile fiscale sa poata constitui
documente pentru deducerea TVA la beneficiari persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA, pot
sa-si adapteze soft-urile aparatelor de marcat electronice fiscale astfel incat sa poata inscrie pe bonuri, cu
ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului. 
  
  Orice alte informatii cu privire la timbrul de mediu se pot obtine de la birourile/compartimentele de
asistenta contribuabili din cadrul Administratiilor Finantelor Publice teritoriale.
  
  Biroul de Presa al DGFP Sibiu
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