
 
   

 

 
REFERAT DE APROBARE 

Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr.2012/2016 pentru aprobarea 

Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, 
precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare 

 
 

Prin Legea nr.177/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal au fost aduse modificări și prevederilor privind situațiile de anulare a 
înregistrării în scopuri de TVA. 

Astfel, potrivit art.316 alin.(11) lit.h)din Codul fiscal, organele fiscale 
anulează înregistrarea în scopuri de TVA, dacă persoana impozabilă, societate 
cu sediul activităţii economice în România (înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă 
înmatriculării la registrul comerţului), prezintă risc fiscal ridicat.  

 Menționăm că, anterior acestei modificări, organele fiscale anulau 
înregistrarea în scopuri de TVA dacă persoana impozabilă, societate cu sediul 
activităţii economice în România, nu justifica intenţia şi capacitatea de a 
desfăşura activitate economică. 

 Precizăm că Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu 
privire la TVA, inclusiv prin anularea înregistrării în scopuri de TVA, este 
aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
nr.2012/2016. 

 Întrucât, atât în cuprinsul procedurii, cât și în conținutul formularelor de 
decizii aprobate prin acest ordin este utilizată sintagma ”persoana impozabilă, 
societate cu sediul activităţii economice în România, nu justifică intenţia şi 
capacitatea de a desfăşura activitate economică”, considerăm că este necesară 
corelarea cu modificarea din Codul fiscal. 

 
 În plus, menționăm că,prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
financiar-fiscal au fost abrogate prevederile art.329 din Codul fiscal, referitoare la 
Registrul operatorilor intracomunitari. Totodată, a fost eliminată, dintre situațiile în 
care organele fiscale anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, 
situația în care persoana impozabilă se află în stare deinactivitate temporară 
înscrisă la registrul comerțului. Precizăm că și pentru aceste modificări legislative 
este necesară corelareaProcedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu 
privire la TVA. 

  

 


