
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

 

ORDIN NR. 

pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale 

de Administrare Fiscală nr. 3841/2015 pentru aprobarea modelului și 

conținutului formularului (088) ” Declarație pe propria răspundere pentru 

evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care 

implică operațiuni din sfera TVA” 

 

 

  În temeiul art. 56, art. 58, art. 342 alin.(1), art. 346, art. 352 alin.(1) și (2) din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, al art. 316 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, și al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 

520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare 

Ficală, cu modificările și completările ulterioare,  

 

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul: 

 

 

ORDIN  

 

 Art.I. - Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 

3841/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (088) ” 

Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a 

desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 06 ianuarie 2016, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

 

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

 

” Formularul menționat la art.1 se completează și se depune de către persoanele 

impozabile, societăți, înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, și care sunt înregistrate în scopuri de TVA 

potrivit dispozițiilor art. 316 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale 

competente, formulată în temeiul prevederilor art. 58 din Codul de procedură fiscală, 

în situația în care prezintă risc fiscal, în urma selecției efectuată în mod automat, prin 

intermediul aplicației informatice dezvoltată la nivel central, în baza criteriilor 

stabilite de organul fiscal central desemnat în acest scop.” 

 

 Art.II. - Anexa la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare 

Ficală nr. 3841/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (088) ” 

Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a 



desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 06 ianuarie 2016, se modifică și se 

înlocuiește cu anexa la prezentul ordin. 

  

Art.III. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art.IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

și se aplică începând cu data publicării. 

 

Art.V. - Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală proceduri 

pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației și 

Direcția generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, 

precum și unitățile subordonate acestora vor duce la împlinire prevederile 

prezentului ordin. 

 

 

Emis la București, la ........................ 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE AGENȚIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ, 

 

                  EUGEN-DRAGOȘ DOROȘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina cu semnături în ceea ce privește Ordinul pentru modificarea și completarea 

Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3841/2015 

pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (088) ”Declarație pe propria 

răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități 

economice care implică operațiuni din sfera TVA” 

 

 

                      

                


