
 

      

 
 

REFERAT DE APROBARE 
Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administare Fiscală 

pentru aprobarea procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile în vederea 
aplicării regimurilor speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de 
radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea 

adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în 
care România este stat membru de înregistrare 

 
 Prin intrarea  în vigoare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare, și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, s-au adus atât modificări de formă, cât și 
modificări de fond unor dispoziții legale. 
 Astfel, renumerotarea articolelor din Codul fiscal și Codul de procedură fiscală 
impun adaptarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile în vederea 
aplicării regimurilor speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de 
radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea 
adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care 
România este stat membru de înregistrare. 
 De asemenea, prin Codul de procedură fiscală și prin Ordinul preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3775/2015 pentru aprobarea unor 
competențe speciale ale organului fiscal central s-a stabilit competența pentru 
administrarea regimurilor speciale în sarcina Administraţiei fiscale pentru contribuabili 
nerezidenţi din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti. 
 Menționăm că, Procedura de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea 
utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, 
de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea 
adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care 
România este stat membru de înregistrare este aprobată prin Ordinul preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4023/2014.  
 Având în vedere cele de mai sus, este necesară emiterea unui nou ordin al 
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care să fie aprobată 
Procedura de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre 
regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau 
televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit 
prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat 
membru de înregistrare. 
  

 


