
ANEXA nr.6 
    la metodologie 

 
                    Fişa de analiză de risc - Instrucţiuni de completare 
 

Fişa de analiză de risc se completează pentru fiecare plătitor, după cum urmează: 
Cartuşul "Suma solicitată la rambursare" se completează astfel: 
-rd. 1 "Suma solicitată la rambursare" se completează cu soldul sumei negative de 

TVA din perioada de raportare de pe rd. 35 al decontului cu sume negative de TVA cu 
opţiune de rambursare - formularul (300) „Decont de TVA”, aprobat prin Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1.746/2008. 

-rd. 2 "din perioada de raportare" se completează cu suma negativă de TVA din 
rd. 28 al decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare. 

În cazul în care suma de la rd. 1 este diferită de cea de la rd. 2, se vor completa şi 
celelalte rânduri ale cartuşului, cu sumele aferente fiecărei perioade de raportare din care 
provine suma solicitată la rambursare. 

În cazul în care, în perioada din care provine suma solicitată la rambursare, există 
şi deconturi cu sume pozitive, în coloana "Observaţii" se va înscrie suma pozitivă, iar col. 
"Sume negative TVA" va rămâne necompletată. 

Sumele negative înscrise în coloana "Sume negative TVA" se vor compara, 
fiecare în parte, cu SIN-ul, iar în coloana de "Observaţii", se va menţiona dacă suma 
negativă respectivă este mai mică sau mai mare decât SIN-ul. 

Cartuşul "Indicatori de analiză pentru perioadele de raportare în care suma 
negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul" se completează pentru fiecare perioadă de 
raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul. 
  -rd. 1 "Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni" - datele se preiau din 
deconturile privind TVA, rândul "TOTAL", col. 1 - TVA colectat (rândul 14 mai puţin 
rândurile 4, 5, 6 şi 10 din decontul de TVA); 

-rd. 2 "Media valorii achiziţiilor pe ultimele 12 luni" - datele se preiau din 
deconturile privind TVA, rândul "TOTAL", col. 1 - TVA deductibilă (rândul 27 din 
decontul de TVA) 

-rd. 3 "Operaţiunea preponderentă din operaţiunile de livrări/prestări" - datele se 
preiau din decontul de TVA aferent perioadei analizate, astfel: 

-scutită cu drept de deducere - (rd.1+ rd.2+rd.3+rd.11)/rd.14  
-scutită fără drept de deducere - rd. 12/rd. 14 
-livrare/prestare cu cota 19% - rd. 7/rd. 14 
-livrare/prestare cu 9% - rd. 8/rd. 14 
-livrare cu 5% - rd. 9/rd. 14 
După stabilirea ponderilor, se acordă punctajul numai pentru operaţiunea care 

prezintă ponderea cea mai mare între cele 4 tipuri de operaţiuni prevăzute de formular. 
 


