
 
      

 
        

   
 
 
 
 
 
  
Către     : Cabinet Preşedinte                                    
În atenţia         : Domnului Şerban POP, preşedintele Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală 
 
Referitor    : Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1967/2011 pentru 
aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe 
valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin.(1) lit.a) sau 
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea 
modelului şi conţinutului unui formular 

 
Data     :     .    .2012 
De la : Constantin MIHAIL, vicepreşedinte 
Nr.înregistrare:  
 
 
 
 Potrivit prevederilor legale în vigoare, persoanele impozabile care solicită 
înregistrarea în scopuri de TVA la înfiinţare, înainte de realizarea de operaţiuni, 
indiferent de cifra de afaceri declarată, conform art.153 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, 
sau ulterior, dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este 
inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de 
taxă, conform art.153 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal, sunt înregistrate, prin decizia 
organului fiscal, dacă aceste persoane îndeplinesc criteriile prevăzute prin Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr.2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru 
condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, cu modificările ulterioare. 
 Pentru aprobarea procedurii de înregistrare în scopuri de TVA potrivit 
prevederilor art.153 alin.(1) lit.a) sau c) din Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului 
formularului de Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, a fost aprobat 
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1967/2011. 
 La data aprobării acestui act normativ, potrivit Normelor metodologice de 
aplicare a titlului VI din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA se considera 
valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care i s-a comunicat persoanei 
impozabile decizia de aprobare a înregistrării, în cazul persoanelor care solicitau 
înregistrarea în scopuri de TVA conform art.153 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal. 
 Prin modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a titlului VI din 
Codul fiscal cu privire la momentul de la care se consideră valabilă înregistrarea în 
scopuri de TVA, s-a prevăzut că înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă 
începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării de către organele 
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fiscale, pentru toate persoanele impozabile care solicită înregistrarea potrivit art.153 
alin.(1) lit.a) sau c) din Codul fiscal. 
 Astfel, este necesară modificarea prevederilor privind valabilitatea înregistrării 
în scopuri de TVA din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală nr.1967/2011, precum şi a modelului de decizie aprobat prin acest ordin. 
 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, 
 

 

Constantin MIHAIL  

Vicepreşedinte 


