
 
      

 

 
Referat de aprobare a proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea 
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

nr.3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a 
vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului 

unor formulare 
 
 

 Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea ș i 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ș i modificarea unor acte 
normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr.906 din 12 decembrie 
2014, au fost modificate dispoziţiile art.153 din Codul fiscal privind înregistrarea 
în scopuri de TVA şi anularea înregistrării în scopuri de TVA.  
 Prin noile reglementări, s-a introdus regula potrivit căreia organele fiscale 
competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA în situaţia în 
care persoana impozabilă - societate înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu 
justifică intenț ia ș i capacitatea de a desfăș ura activitate economică potrivit 
criteriilor stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală (art.153 alin.(9) lit.h) din Codul fiscal). 
 De asemenea, s-a prevăzut că persoanele impozabile aflate în situaţiile de 
anulare mai sus menţionate vor fi reînregistrate în scopuri de TVA, la solicitarea 
acestora, dacă încetează situaţia care a condus la anulare (art.153 alin.(91) lit.e) 
din Codul fiscal).  
 Tot la solicitarea persoanei impozabile se va proceda şi pentru 
reînregistrarea în scopuri de TVA, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, 
în situaţia contribuabililor inactivi sau a căror activitate este suspendată la 
registrul comerţului (art.153 alin.(91) lit.a) din Codul fiscal), dacă încetează 
situaţia care a condus la anulare. Menţionăm că, anterior acestei modificări, 
organele fiscale reînregistrau în scopuri de TVA, din oficiu, persoanele 
impozabile aflate în aceste situaţii. 
 Având în vedere aceste modificări legislative, considerăm că este 
necesară şi modificarea şi completarea Procedurii de modificare, din oficiu, a 
vectorului fiscal cu privire la TVA, respectiv de înregistrare în scopuri de TVA şi 
de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu de către organele fiscale, 
care este aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală nr.3331/2013, cu modificările şi completările ulterioare. 
 


