
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

ORDIN NR. 

 

 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și 

anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii 

privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în 

scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, 

la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de 

anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor 

impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal 

 

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, 

      Având în vedere dispozițiile art. 316 alin. (8), (9), (11) lit. h) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 7, 56, 

58, 342 alin. (1), 346 și art. 352 alin. (1) și (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,  

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul: 

 

ORDIN 

 

Art.1- Dispozițiile generale la prezentul ordin sunt prevăzute în anexa nr. 1. 

 

Art.2- Se aprobă Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile 

care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) 

și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 2. 

 

Art.3- Se aprobă Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată 

potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa 

nr. 3. 



 

Art.4- Se aprobă Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe 

valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. 

(11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 4. 

Art.5- Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită 

înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, sunt prevăzute în anexa nr. 5. 

Art.6- Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul anulării înregistrării în scopuri de 

TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi 

pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în 

scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

sunt prevăzute în anexa nr. 6. 

Art.7(1)- Pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA 

potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru care procedura de evaluare a 

intenției și capacității de a desfașura activități economice în sfera de aplicare a TVA nu a fost 

finalizată până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, este aplicabilă procedura în vigoare 

la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA. 

(2) Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care fac obiectul anulării, din 

oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin.(11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, pentru care procedura de evaluare nu a fost finalizată, este aplicabilă 

procedura de evaluare anterioară intrării în vigoare a prezentului ordin, respectiv procedura de 

evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA. 

(3) Prin procedură de evaluare nefinalizată se înțelege situația în care, până la data intrării în 

vigoare a prezentului ordin, referatul cu propunerea de aprobare/respingere a solicitării de 

înregistrare în scopuri de TVA respectiv de anulare/menținere a calității de persoană impozabilă 

înregistrată în scopuri de TVA nu a fost aprobat de conducătorul unității fiscale. 

 

(4) Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 

316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a 

intenţiei și capacităţii de a desfașura activități economice în sfera de aplicare a TVA, care solicită 

înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal după data intrării în vigoare a prezentului ordin, sunt supuse prevederilor Anexei nr. 

2 și 3. În cazul acestor persoane impozabile criteriile pentru evaluarea riscului fiscal sunt cele 

prevăzute în Anexa nr. 5. 

 

Art.8.(1)- Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la 

titlul VII ”Taxa pe valoarea adăugată” al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 



(2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art.9- Anexele nr. 1- 6 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art.10- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în 

vigoare la data de 1 octombrie 2017. 

Art.11- La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 605/2017 privind stabilirea criteriilor pentru 

condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea 

în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activități economice în 

România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul 

comerțului și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă 

pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal a 

persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activități economice în România, înființate în baza 

Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului care nu justifică 

intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de 

aplicare a TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 01 februarie 2017. 

Art.12- Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală antifraudă fiscală, Direcția 

generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației 

și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale 

finanțelor publice, precum și unitățile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 

 

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

 

PREȘEDINTELE AGENȚIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ, 

Mirela CĂLUGĂREANU 

 


