
ORDIN Nr. 210/2017 din 13 ianuarie 2017
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 

3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor 
de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal şi pentru abrogarea Ordinului preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi 

conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a 
capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA"

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 13 ianuarie 2017

 

    Având în vedere dispoziţiile art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare,

    în  temeiul  art.  11  alin.  (3)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  520/2013  privind  organizarea  şi  
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

    ART. I

    Formula introductivă a Ordinului  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de 
obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  
979 şi 979 bis din 30 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va  
avea următorul cuprins:

    "Având în vedere dispoziţiile art. 86, 88, 89, 90, art. 91 alin. (4) şi art. 342 alin. (1) din Legea nr.  
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.  
316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

    în  temeiul  prevederilor  art.  11  alin.  (3)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  520/2013  privind 
organizarea  şi  funcţionarea  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală,  cu  modificările  şi  
completările ulterioare,".

    ART. II

    Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.  3.841/2015  privind 
aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru 
evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din 
sfera  TVA",  publicat  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  8  din  6  ianuarie  2016,  cu  
modificările ulterioare, se abrogă.

    ART. III

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. IV

    Prezentul ordin intră în vigoare de la data de 1 februarie 2017.



    ART. V

    Direcţia  generală  de  informaţii  fiscale,  Direcţia  generală  proceduri  pentru  administrarea 
veniturilor,  Direcţia  generală  de  tehnologia  informaţiei  şi  Direcţia  generală  de  administrare  a 
marilor  contribuabili,  direcţiile  generale  regionale  ale  finanţelor  publice,  precum  şi  unităţile 
subordonate acestora vor duce la împlinire prevederile prezentului ordin.

 

                              Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

                              Bogdan-Nicolae Stan

 

    Bucureşti, 13 ianuarie 2017.

    Nr. 210.


