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Prin dispoziţiile art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, au fost reglementate situaţiile în care persoanele
impozabile, care desfăşoară activităţi economice ce implică operaţiuni din sfera taxei pe
valoarea adăugată, sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de TVA.
Potrivit alin.(8) al aceluiaşi articol, în cazul în care o persoană este obligată să se
înregistreze, în conformitate cu prevederile art.153 şi nu solicită înregistrarea, organele
fiscale competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu.
De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 1531 din acelaşi act normativ, persoanele
care intenţionează să efectueze o achiziţie intracomunitară în România au obligaţia să
solicite înregistrarea în scopuri de TVA, înaintea efectuării achiziţiei intracomunitare, în
cazul în care valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru
achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară.
Dacă persoana obligată să se înregistreze în scopuri de TVA pentru achiziţii nu solicită
înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu,
astfel cum se prevede la alin.(4) al art.1531 din Codul fiscal.
Totodată, potrivit dispoziţiilor art.153 alin.(9) din Codul fiscal, în vigoare până la
data de 31 decembrie 2011, organele fiscale anulează, din oficiu, înregistrarea în
scopuri de TVA în situaţii de declarare în inactivitate fiscală sau de suspendare
temporară a activităţii înregistrate la registrul comerţului.
Pentru implementarea acestor prevederi şi ţinând cont de faptul că datele din
registrul contribuabililor pot fi modificate din oficiu ori de câte ori se constată că acestea
nu corespund stării de fapt reale, în condiţiile art.78 alin.(3) din Codul de procedură
fiscală, a fost aprobat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr.1786/2010 pentru aprobarea procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal
cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.
Prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2011 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, începând cu data de
1 ianuarie 2012 au fost completate şi situaţiile în care organele fiscale au obligaţia să

anuleze, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, conform
art.153 alin.(9) din Codul fiscal, după cum urmează:
a) dacă este declarată inactivă conform prevederilor art.781 din Ordonanţa
Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data
declarării ca inactivă;
b) dacă a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit
legii, de la data înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului;
c) dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă
însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art.2 alin.(2)
lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului
fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data comunicării
deciziei de anulare de către organele fiscale competente;
d) dacă nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de
taxă prevăzut la art.1562, dar nu este în situaţia prevăzută la lit.a) sau b), din prima zi a
celei de-a doua luni următoare respectivului semestru calendaristic. Aceste prevederi
se aplică numai în cazul persoanelor pentru care perioada fiscală este luna sau
trimestrul;
e) dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui
semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna
calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru
calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul
calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de
bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din prima zi
a celei de-a doua luni următoare respectivului semestru calendaristic;
f) dacă, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligată să solicite
înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform
art.153 din Codul fiscal.
De asemenea, potrivit art.153 alin.(91) lit.a) din Codul fiscal, organele fiscale
competente înregistrează, din oficiu, în scopuri de TVA persoanele impozabile de la
data la care a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării, pentru situaţiile
prevăzute la art.153 alin.(9) lit.a) şi b).
Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr.50/2012, publicată în Monitorul Oficial al
României nr.78 din 31 ianuarie 2012, au fost aduse modificări normelor metodologice
de aplicare a dispoziţiilor privind data înregistrării în scopuri de TVA din Codul fiscal.
Având în vedere aceste prevederi legale propunem abrogarea Ordinului
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1786/2010 şi emiterea unui
nou ordin prin care să fie aprobată procedura de modificare, din oficiu, a vectorului
fiscal cu privire la TVA adaptată la noile prevederi legale.
Faţă de cele de mai sus s-a întocmit proiectul de ordin alăturat, cu ale cărui
prevederi, dacă sunteţi de acord, vă propunem să-l semnaţi.
Cu deosebită consideraţie,

Mihai GOGANCEA–VĂTĂŞOIU
Vicepreşedinte

