
 
   

 

 
REFERAT DE APROBARE  

Proiect de ordin al președintelui A.N.A.F. pentru aprobarea Procedurii de 
înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată,potrivit prevederilor 
art.316 alin (1) lit.a) sau c) din Legea nr.227/2015privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare,şi pentru aprobarea modelului şi 

conţinutului unui formular 
 
 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.22 din data de 13 ianuarie 
2016, au fost publicate Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016. Potrivit dispozițiilorpct.88 alin.(1) 
lit.d) din Normele metodologice de aplicare aTitlului VII, înregistrarea în scopuri 
de TVA este valabilă începând cu data comunicării deciziei de aprobare a 
înregistrarii în scopuri de TVA. 
 De asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 2016 au intrat în vigoare 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 
și Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare, acte normative prin care s-au adus, atât modificări de 
formă vechilor coduri, cât și modificări de fond unor dispoziții legale.  
 Astfel, renumerotarea articolelor din Codul fiscal și Codul de procedură 
fiscală și modificarea dispozițiilor legale privind termenul de contestare a actelor 
administrative fiscale impun adaptarea procedurii de înregistrare în scopuri de 
TVA a persoanelor impozabile care solicită înregistrarea înainte de realizarea de 
operațiuni din sfera TVA sau a celor care optează pentru înregistrarea în scopuri 
de TVA, chiar dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este 
inferioară plafonului de scutire și a formularului de decizie de înregistrare, care 
sunt aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală nr.1967/2011, cu modificările ulterioare. 
 
 Menționăm că, în aceste condiții, este necesară elaborarea unui nou ordin 
al președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea 
"Procedurii de inregistrareîn scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit 
prevederilor art.316 alin.(1) lit.a) sau c) din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare” şi a unui nou formular de decizie 
de înregistrare. 
  

 


