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Referat de aprobare 

a proiectului de ordin privind aprobarea Procedurii  de actualizare a 
vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înr egistrate în scopuri de 

taxă pe valoarea ad ăugat ă care utilizeaz ă trimestrul calendaristic ca perioad ă 
fiscal ă şi care efectueaz ă o achizi ţie intracomunitar ă de bunuri taxabil ă în 

România, precum şi a modelului şi con ţinutului unor formulare 
  
  
 Prin prevederile art. 322 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, se reglementează perioada fiscală utilizată 
de persoana impozabilă pentru declararea și plata taxei pe valoarea adăugată.  
 De asemenea, prin  Normele Metodologice, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se aduc precizări 
privind aplicarea acestui articol. 
 În vederea actualizării vectorului fiscal al persoanelor impozabile în ceea ce 
privește perioada fiscală pentru taxă pe valoarea adăugată, a fost aprobat Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1165/2009 privind 
aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele 
impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează 
trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie 
intracomunitară taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor 
formulare. 
 Având în vedere modificările legislative aduse Codului fiscal și Normelor 
Metodologice de aplicare a acestuia, în temeiul cărora a fost aprobat acest ordin 
este necesară revizuirea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru 
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care 
utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie 
intracomunitară de bunuri taxabilă în România. 
 Astfel, a apărut necesitatea înlocuirii sintagmei ”achiziţie intracomunitară 
taxabilă în România” cu sintagma ”achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în 
România”. 
 De asemenea, prin dispozițiile Codului fiscal a fost reglementată 
posibilitatea ca persoana impozabilă a cărei perioadă fiscală a devenit luna ca 
urmare a efectuării unei achiziţii intracomunitare de bunuri, să poată reveni la 
utilizarea trimestrului calendaristic ca perioadă fiscală, dacă nu mai efectuează 
astfel de achiziții. 
 În acest sens, potrivit prevederilor art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul 
fiscal, persoana impozabilă depune "Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul 
persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi 
care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


