
REFERAT DE APROBARE 
 Proiect de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui 
formular, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi 
conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de 

taxă pe valoarea adăugată  
 
 
  
 Prin modificările aduse Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, a fost 
introdus un regim special pentru agricultori, aplicabil începând cu data de 1 ianuarie 
2017. 
  Astfel, potrivit art.3151 alin.(5) din Codul fiscal, agricultorul care aplică regimul 
special pentru agricultori depune la organul fiscal competent o notificare privind 
aplicarea regimului special. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează 
Registrul agricultorilor care aplică regimul special. Registrul este public şi se afişează 
pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Înscrierea în Registrul 
agricultorilor care aplică regimul special se face de către organul fiscal competent, pe 
baza notificărilor depuse de agricultorii care aplică regimul special, până la data de 1 
a lunii următoare celei în care a fost depusă notificarea. 
 De asemenea, în condițiile prevăzute de alin.(16) al aceluiași articol, 
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează pentru aplicarea 
regimului special pentru agricultori pot solicita scoaterea din evidenţa persoanelor 
înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special. Solicitarea se 
poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni 
următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă, anularea înregistrării 
fiind valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de 
TVA. 
 Potrivit art.3151 alin.(15) din Codul fiscal, agricultorul care aplică regimul 
special poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxă, în condiţiile 
prevăzute prin norme, prin depunerea la organul fiscal competent a unei notificări în 
acest sens, caz în care organul fiscal competent operează radierea agricultorului din 
Registrul agricultorilor care aplică regimul special până la data de 1 a lunii următoare 
celei în care a fost depusă notificarea.  
 Având în vedere cele de mai sus, este necesară emiterea unui ordin al 
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care să fie aprobat 
modelul și conținutului formularului de notificare privind aplicarea/încetarea aplicării 
regimului special pentru agricultori (formular 087). 
 Totodată, întrucât modelul deciziei privind anularea, la cerere, a înregistrării în 
scopuri de TVA este aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală nr.631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor 
formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată, este necesară completarea acestui formular de decizie, cu o rubrică 
distinctă pentru situația în care persoana impozabilă solicită scoaterea din evidenţa 
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special 
pentru agricultori. 
 
  

 


