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REFERAT DE APROBARE 
 
 
 Administrarea taxei pe valoarea adăugată şi, în special, problema soluţionării 
deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, 
constituie o preocupare permanentă a administraţiei fiscale din România.  
  În acest sens, a fost aprobat Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1857/2007, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 11 decembrie 2007, care se 
aplică pentru soluţionarea rambursărilor de taxă pe valoarea adăugată, începând cu deconturile 
aferente lunii noiembrie 2007.  
 Contextul actual generat de efectele crizei financiare existente la nivel global impune 
atât susţinerea creşterii economice, cât şi eficientizarea activităţii de administrare fiscală, cu 
efect asupra îmbunătăţirii colectării veniturilor. 
 În acest scop, este necesară îmbunătăţirea procedurilor de rambursare a sumelor 
negative de TVA, în vederea accelerării procesului de compensare/restituire a sumelor cuvenite 
persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA. 
 În vederea accelerării procesului de rambursare, se propun următoarele modificări ale 
metodologiei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de 
rambursare: 

a) uniformizarea condiţiei de risc fiscal mare, condiţionată de faptele înscrise în 
cazierul fiscal, pentru toate categoriile de persoane impozabile, fiind consideraţi cu risc fiscal 
mare numai contribuabilii care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura infracţiunilor, 

b) eliminarea de la condiţiile de risc fiscal mare şi rambursare cu inspecţie fiscală 
anticipată (SIN=1), a unor condiţii existente, referitoare la deconturile depuse de: 

 - persoanele impozabile care, în decurs de 6 luni, au renunţat de cel puţin 2 ori la 
opţiunea de rambursare, după încadrarea la categoria de risc mediu sau mare. Având în vedere 
că această renunţare la opţiunea de rambursare poate constitui un semnal că respectivul 
contribuabil nu doreşte efectuarea inspecţiei fiscale, se propune ca aceste deconturi să fie totuşi 
supuse procedurii de soluţionare a solicitării de rambursare, însă organele de inspecţie fiscală 
să fie anunţate, în vederea cuprinderii, cu prioritate, a contribuabilului în programul de 
inspecţie fiscală; 

- persoanele impozabile care nu au nici un salariat, având în vedere că riscul asociat 
acestor situaţii nu a putut fi evaluat în practica rambursărilor de TVA; 

- persoanele impozabile care desfăşoară activitatea în anumite domenii considerate de 
organele de inspecţie fiscală că prezintă un risc fiscal mare. Aceste domenii au fost introduse în 
fişa Indicatorilor de inspecţie fiscală, în scopul analizei gradului de risc; 

c) modificarea modului de calcul al SIN-ului, respectiv acesta se va calcula trimestrial,  
nu semestrial , pentru a reflecta mai corect situaţia contribuabilului; 
 d) reintroducerea unui regim special de rambursare pentru exportatori (persoane care 
desfăşoară activităţi de export, în nume propriu sau în comision şi/sau livrări intracomunitare 
de bunuri scutite de TVA), similar cu cel care a fost aplicat în cursul anului 2007, având în 
vedere actualele condiţii economice, precum şi propunerile A.N.E.I.R.. 
 - încadrarea în acest regim a unui număr mai mare de exportatori, prin diminuarea 
plafonulului de exporturi de la 1.000.000 euro la 1.000.000 lei. 



 - eliminarea de la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele impozabile 
pentru a beneficia de regimul special pentru exportatori a următoarelor condiţii: 

- depunerea tuturor situaţiilor financiare, cu termen de depunere în ultimele 12 
luni, având în vedere faptul că depunerea situaţiilor financiare nu are o influenţă directă 
asupra obligaţiilor fiscale şi asupra comportamentului strict fiscal. 

- neînregistrarea de obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat; 
 e) aprobarea rambursării cu inspecţie fiscală ulterioară în cazul Administraţiei 
Naţionale a Rezervelor de Stat, datorită specificului activităţii desfăşurate 
   
 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. 
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