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REFERAT DE APROBARE 
 

pentru abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
nr. 2393/2016 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri 

de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe 
valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activități economice în 
România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la 

registrul comerțului și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a 
înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) 

din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăți, cu 
sediul activități economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, 

supuse înmatriculării la registrul comerțului care nu justifică intenția și capacitatea 
de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA  

 
 
În contextul solicitării Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, 

domnul Florin Nicolae JIANU, prin Nota nr. 28/FNJ/12.01.2017, înregistrată la Secretariatul 
General al Guvernului, ANAF a primit sarcina guvernamentală, dispusă în ședința de 
Guvern din data de 12.01.2017, de eliminare a formularului(088) ”Declarație pe propria 
răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice 
care implică operațiuni din sfera TVA”.  

Decizia privind eliminarea formularului 088 a rezultat urmare analizei procedurii de 
înregistrare în scopuri de TVA prin care s-a constatat faptul că o serie dintre informațiile 
solicitate erau furnizate de contribuabili prin intermediul altor formulare, precum și faptul că 
în cadrul procedurii de evaluare, ANAF poate utiliza informațiile existente în bazele de date 
proprii sau care pot fi obținute de la alte instituții prin intermediul schimbului de informații. 

Astfel, prin O.P.A.N.A.F. nr. 210/2017, ale cărui prevederi vor intra în vigoare 
începând cu data de 01 februarie 2017, a fost abrogat O.P.A.N.A.F. nr. 3841/2015 privind 
aprobarea modelului și conținutului formularului (088) ”Declarație pe propria răspundere 
pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică 
operațiuni din sfera TVA”. 

 
În aceste condiții, procedura actuală privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea 

înregistrării în scopuri de TVA, precum și procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în 
scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care nu justifică intenția și 
capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare 
a TVA, aprobată prin O.P.A.N.A.F. nr. 2393/2016, presupune, pe de o parte, modificarea 
procedurii de evaluare, și pe de altă parte actualizarea aplicațiilor informatice utilizate și a 
modului în care sunt utilizate informațiile deținute sau obținute de ANAF prin schimbul de 
informații cu alte entități. 


