
 
      

 
        

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

  de Administrare Fiscală 
Referitor      : Proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la 

cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit 
prevederilor art.153 alin.(91) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 

Data     :     .    .2012 
De la : Constantin MIHAIL, vicepreşedinte 
Nr.înregistrare:  
 
 
 Prin dispoziţiile art.153 alin.(91) lit.b)-d) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au fost reglementate situaţiile de 
reînregistrare în scopuri de TVA, la cerere, a persoanelor impozabile cărora le-a fost 
anulată înregistrarea în scopuri de TVA întrucât: 
 a) asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă 
însăşi au avut înscrise în cazierul fiscal fapte de natura infracţiunilor sau atragerea 
răspunderii solidare, în condiţiile prevăzute de art.153  alin. (9) lit. c) din Codul fiscal; 
 b) nu au depus niciun decont de taxă, în condiţiile prevăzute de art.153  alin. 
(9) lit.d) din Codul fiscal;  
 c) nu au evidenţiat, în deconturile de taxă depuse, nicio operaţiune realizată, în 
condiţiile prevăzute de art.153  alin. (9) lit.e) din Codul fiscal. 
 Astfel, persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri 
de TVA din cauza faptelor înscrise în cazierul fiscal, pot solicita reînregistrarea în 
scopuri de TVA dacă încetează situaţia care a condus la anulare. 
 Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA 
din cauza nedepunerii niciunui decont de taxă, pot solicita reînregistrarea în scopuri 
de TVA dacă prezintă deconturilor de taxă nedepuse la termen, precum şi o cerere 
motivată din care să rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de 
lege deconturile de taxă. Potrivit Codului fiscal, aceste persoane vor fi înregistrate în 
scopuri de TVA, dacă îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de lege, numai după o 
perioadă de 3 luni de la anularea înregistrării. În cazul în care abaterea se repetă 
după reînregistrarea persoanei impozabile, organele fiscale vor anula codul de 
înregistrare în scopuri de TVA şi nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de 
reînregistrare în scopuri de TVA. 
 Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA 
întrucât nu au evidenţiat nicio operaţiune în deconturile de taxă depuse, pot solicita 
reînregistrarea pe baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte că 
vor desfăşura activităţi economice cel mai târziu în cursul lunii următoare celei în care  
solicită înregistrarea în scopuri de TVA. În situaţia în care persoana impozabilă nu 
depune o cerere de înregistrare în scopuri de TVA în maximum 180 de zile de la data 
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anulării, organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare în 
scopuri de TVA. 

Având în vedere aceste prevederi legale, prin prezentul proiect de ordin se 
reglementează: 

- procedura de înregistrare în scopuri de TVA  potrivit art. 153 alin.(91) lit.b)-d) 
din Codul fiscal,  

- modelul şi conţinutul următoarelor formulare: Cerere de înregistrare în 
scopuri de TVA, Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA şi Decizie privind 
respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, în situaţiile în care persoana 
impozabilă nu îndeplineşte cerinţele legale pentru reînregistrarea în scopuri de TVA. 
 
 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 

 

 


