
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

O R D I N

privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale 

de Administrare Fiscală nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, 

a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de

Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 153 și 153

1

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, al pct. 66 alin. (15) și (16) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal,

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7, art. 78 alin. (3) și art. 228 alin. (2) și (21) din Ordonanța Guvernului

nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

12

în temeiul prevederilor art. 13 din Programul național de asigurare a calității în domeniul securității aeronautice — PNAC-SECA,

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.869/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului

nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

ANEXĂ

Nr. 

crt.

Numele și prenumele

Codul numeric

personal

Structura din care face parte

16. Pricopi Mirela 2800808214157 Direcția generală infrastructură 

și transport aerian

Art. I. — Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor,

construcțiilor și turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea și

identificarea inspectorilor AVSEC, publicat în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 343 din 17 aprilie 2006, cu modificările

ulterioare, se completează cu o nouă poziție, poziția 16, având

conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din

prezentul ordin.

Art. II. — Direcția generală infrastructură și transport aerian

din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va duce la

îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

București, 25 martie 2011.

Nr. 213.

Art. I. — Ordinul președintelui Agenției Naționale de

Administrare Fiscală nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii

de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA,

precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 5 mai 2010,

se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. — Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a unei

persoane impozabile se consideră valabilă începând cu:

a) prima zi a lunii următoare celei în care s-a comunicat

persoanei impozabile decizia privind înregistrarea, din oficiu, în

scopuri de TVA, pentru alte situații decât cele prevăzute la lit. b)

și c);

b) data reactivării contribuabilului declarat inactiv prin ordin al

președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

c) data înregistrării în registrul comerțului a mențiunii privind

reluarea activității, după caz.”

2. La anexa nr. 1, la capitolul II, punctul 5 se modifică și

va avea următorul cuprins:

„5. Data înregistrării în scopuri de TVA este data de întâi a

lunii următoare celei în care a fost depusă declarația de

mențiuni, data reactivării contribuabilului declarat inactiv prin

ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală

sau data înregistrării în registrul comerțului a mențiunii privind

reluarea activității, după caz.”

3. La anexa nr. 1, la capitolul II, punctul 12 se modifică și

va avea următorul cuprins:

„12. Data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data

de întâi a lunii următoare comunicării deciziei prevăzute la

pct. 10 sau data reactivării, respectiv data înregistrării în registrul

comerțului a mențiunii privind reluarea activității, după caz.”

4. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa

nr. 1.

5. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa

nr. 2.

Art. II. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul

ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Art. IV. — Direcția generală proceduri pentru administrarea

veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția

generală de administrare a marilor contribuabili, precum și

direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a

municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la

îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

București, 15 aprilie 2011.

Nr. 1.977.
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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.786/2010)

N O T I F I C A R E

privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (8)/art. 153

1

alin. (4) 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Către: Denumirea/Numele și prenumele .............................................................................

Domiciliu fiscal:

Localitatea ..............................., str. ............................ nr. ............, bl. ...., ap. ...., et. ....., județul/sectorul ..................

Cod de identificare fiscală ............................................................

Având în vedere că, potrivit informațiilor și documentelor existente în evidențele organului fiscal, aveați obligația să solicitați

înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153/art. 153

1

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările

și completările ulterioare, vă rugăm ca, în termen de 5 zile de la primirea prezentei notificări, să vă prezentați la sediul nostru

pentru a depune declarația de înregistrare/mențiuni pentru înregistrarea în scopuri de TVA sau pentru a ne prezenta documente

din care să rezulte că nu aveți obligația înregistrării.

În cazul în care nu depuneți declarația de înregistrare/mențiuni sau nu prezentați organului fiscal documentele care să

justifice că nu aveți obligația de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal va proceda la înregistrarea din oficiu.

Număr 

de înregistrare 

ca operator 

de date 

cu caracter 

personal ...

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Unitatea fiscală ................................................

.........................................................................

Nr. ........../............

Număr 

de înregistrare 

ca operator 

de date 

cu caracter 

personal ...

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Unitatea fiscală ................................................

.........................................................................

Nr. ........../............

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele .............................

Semnătura și ștampila unității ................

Întocmit

Numele și prenumele .......................

Funcția .............................................

Semnătura .......................................

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.786/2010)

D E C I Z I E

privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA,

potrivit prevederilor art. 153 alin. (8)/art. 153

1

alin.(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare

Către: Denumirea/Numele și prenumele .............................................................................

Domiciliu fiscal:

Localitatea ..............................., str. ............................ nr. ............, bl. ...., ap. ...., et. ....., județul/sectorul ..................

Cod de identificare fiscală ............................................................

În baza prevederilor art. 153 alin. (8)/art. 153

1

alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și

completările ulterioare, a normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

a Notificării privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA nr. �................. din �............................. și a Referatului de analiză

privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA nr. .......................... din ............../a Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale

Cod 14.13.07.60/î.o. www.anaf.ro



suplimentare și/sau a Raportului de inspecție fiscală nr. ..................... din ............................. sau a Ordinului președintelui Agenției

Naționale de Administrare Fiscală nr. ........................ din .................., vă comunicăm următoarele:

Potrivit informațiilor și documentelor existente la organul fiscal aveați obligația:

� să vă înregistrați în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările

ulterioare, și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și

completările ulterioare;

sau

� să vă înregistrați în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare sau pentru servicii, potrivit dispozițiilor art. 153

1

din

Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Întrucât nu ați solicitat înregistrarea până în prezent, s-a procedat la înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, începând

cu data de��������

1)

. Ca urmare, veți proceda la aplicarea prevederilor legale, prevăzute de titlul VI „Taxa pe valoarea

adăugată” din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Motivația înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA : .............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................... .

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 209

alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele ..........................

Semnătura și ștampila unității ..............

Cod. 14.13.02.60/î.o.

www.anaf.ro

1)

Se înscrie data cu care este valabilă înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA după cum urmează:

a) data de întâi a lunii următoare celei în care se comunică prezenta decizie, potrivit pct. 66 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a

titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare; sau

b) data reactivării contribuabilului declarat inactiv prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit pct. 66 alin. (15) lit. a) și

alin. (16) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările

ulterioare; sau

c) data înregistrării în registrul comerțului a mențiunii privind reluarea activității, potrivit pct. 66 alin. (15) lit. b) și alin. (16) din Normele metodologice de

aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, după caz.




