
ORDIN Nr. 521/2016 din 26 ianuarie 2016

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată,
potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi
conţinutului unui formular

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 91 din 8 februarie 2016

 

    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,
al art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al
pct. 88 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, şi al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    (1) Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în
condiţiile art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările  ulterioare,  depune  la  organul  fiscal  competent  declaraţia/cererea  de  înregistrare,
având completată secţiunea cu informaţii referitoare la taxa pe valoarea adăugată.

    (2) Prin organ fiscal competent, în sensul prezentului ordin, se înţelege organul fiscal în a cărui
rază  teritorială  îşi  are  domiciliul  fiscal  persoana impozabilă  ori  în  evidenţa  căruia  aceasta este
înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.

    ART. 2

    Se  aprobă  Procedura  de  înregistrare  în  scopuri  de  taxă  pe  valoarea  adăugată,  potrivit
prevederilor  art.  316  alin.  (1)  lit.  a)  sau  c)  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu
modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 3

    (1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă
pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare", prevăzut în anexa nr. 2.

    (2)  Certificatele  de  înregistrare  în  scopuri  de  TVA  emise  până  la  data  intrării  în  vigoare  a
prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea.

    ART. 4

    Caracteristicile  de  tipărire,  modul  de  difuzare,  de  utilizare  şi  de  arhivare  ale  formularului
menţionat la art. 3 alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 5

    (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa
pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările



ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de
aplicare a titlului VII din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

    (2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri  la Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6

    Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile se consideră valabilă începând cu data
comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA.

    ART. 7

    În baza deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, organul fiscal emite certificatul de
înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării, conform art. 6.

    ART. 8

    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 9

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

    ART. 10

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de
taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003
privind  Codul  fiscal  şi  pentru  aprobarea  modelului  şi  conţinutului  unui  formular,  publicat  în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 18 aprilie 2011, cu modificările ulterioare.

    ART. 11

    Direcţia  generală proceduri  pentru administrarea veniturilor,  Direcţia generală de tehnologia
informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale
regionale ale finanţelor  publice şi  unităţile  fiscale subordonate acestora vor lua măsuri  pentru
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

                              p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

                              Mihai Gogancea-Vătăşoiu

 

    Bucureşti, 26 ianuarie 2016.

    Nr. 521.



    ANEXA 1

 

PROCEDURĂ

de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit.
a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 

    1. Prezenta procedură se aplică pentru eliberarea Deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA
potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările  şi  completările  ulterioare  (Codul  fiscal),  persoanelor  impozabile  care  au  sediul
activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică
ce implică operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, şi/sau
operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind
în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în
România conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul fiscal, care solicită înregistrarea în scopuri
de taxă pe valoarea adăugată la organul fiscal competent în următoarele situaţii:

    a) înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, dacă declară fie că urmează să realizeze o cifră
de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul
fiscal, fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează
pentru aplicarea regimului normal de taxă;

    b)  dacă cifra de afaceri  realizată în cursul  unui an calendaristic este inferioară plafonului  de
scutire, dar persoana impozabilă optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

    2. Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată depune
la organul fiscal competent:

    a) cererea de înregistrare în scopuri de TVA, însoţită de documentele prevăzute de legislaţia în
vigoare pentru evaluarea intenţiei  şi  a capacităţii  de a desfăşura activitate economică,  în cazul
persoanelor  impozabile  care  sunt  supuse  înmatriculării  la  registrul  comerţului  şi  care  solicită
înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

    b) declaraţia de înregistrare, având completată rubrica "Date privind vectorul fiscal", secţiunea
taxa pe valoarea adăugată, în cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse înmatriculării la
registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a)
din Codul fiscal;

    c) declaraţia de menţiuni, având completată rubrica "Date privind vectorul fiscal", secţiunea taxa
pe valoarea adăugată, în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA,
conform art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, însoţită de documentaţia prevăzută de legislaţia în
vigoare pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activitate economică, după caz.

    3. Ca urmare a analizei informaţiilor cuprinse în cererea de înregistrare în scopuri de TVA sau
declaraţia de înregistrare/menţiuni, după caz, prin care persoana impozabilă solicită înregistrarea
în  scopuri  de  taxă  pe  valoarea  adăugată  şi  în  documentele  anexate  acesteia,  organul  fiscal
competent aprobă sau respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi emite Decizia privind
înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a)
sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

    4. În cazul aprobării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, decizia se emite având
bifată căsuţa corespunzătoare persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA
conform art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal, după caz. Înregistrarea în scopuri de taxă pe
valoarea adăugată este valabilă începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în



scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în temeiul pct. 88 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice
de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

    5. În cazul respingerii înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, decizia se emite având
bifată căsuţa corespunzătoare, cu indicarea motivelor de fapt şi  de drept pe baza cărora a fost
respinsă solicitarea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

    6. Decizia privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art.
316  alin.  (1)  lit.  a)  sau  c)  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal  se  întocmeşte  în  două
exemplare; un exemplar se comunică persoanei impozabile solicitante, potrivit art. 47 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de
procedură fiscală), iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

    7. După comunicarea deciziei prin care se aprobă înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată  către  persoana  impozabilă,  compartimentul  de  specialitate  operează,  de  îndată,  în
Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA.

    8. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, emis de organul fiscal competent în baza deciziei
prin care  se aprobă înregistrarea în scopuri  de taxă pe valoarea adăugată,  având înscrisă data
înregistrării,  se  comunică persoanei  impozabile  în condiţiile  prevăzute de art.  47  din  Codul  de
procedură fiscală.

 



    ANEXA 2
     ________                                                  ________________
    /        \     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE              |      Sigla     |
   /  ROMÂNIA \    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  |   D.G.R.F.P./  |
  /            \   Direcţia Generală Regională a Finanţelor   |   D.G.A.M.C.   |
 (  MINISTERUL  )  Publice ..................                 |________________|
  \ FINANŢELOR /   Direcţia generală de administrare a         Adresa: .........
   \ PUBLICE  /    marilor contribuabili                       Tel. ............
    \________/     Unitatea fiscală ........................   Fax: ............
                   Nr. ............                            E-mail: .........
 
                         DECIZIE
privind  înregistrarea  în  scopuri  de  taxă  pe  valoarea  adăugată,  potrivit
prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 
    Către: Denumirea/Numele şi prenumele ...................
    Domiciliul fiscal:
    Localitate  ..........,  str.  .............  nr.  ...,  bl.  ...,  ap.  ...,
et. ..., judeţul/sectorul .........
    Cod de identificare fiscală .............
    În baza prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
fiscal),  şi  ca  urmare  a  analizei  informaţiilor  cuprinse  în  declaraţia  de
înregistrare/menţiuni, vă comunicăm că solicitarea dumneavoastră a fost:
     _
    |_|  aprobată,  conform  art.  316  alin.  (1)  lit.  a)  din  Codul  fiscal,
înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată fiind valabilă începând cu
data comunicării prezentei decizii de aprobare a înregistrării în scopuri de
taxă pe valoarea adăugată, în temeiul pct. 88 alin. (1) lit. d) din Normele
metodologice  de  aplicare  a  titlului  VII  din  Codul  fiscal,  aprobate  prin
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016;
     _
    |_|  aprobată,  conform  art.  316  alin.  (1)  lit.  c)  din  Codul  fiscal,
înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată fiind valabilă începând cu
data comunicării prezentei decizii de aprobare a înregistrării în scopuri de
taxă pe valoarea adăugată, în temeiul pct. 88 alin. (1) lit. d) din Normele
metodologice  de  aplicare  a  titlului  VII  din  Codul  fiscal,  aprobate  prin
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016;
     _
    |_| respinsă, din următoarele motive: ......................................
................................................................................
................................................................................
.............................................................................. .
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal
emitent,  în  conformitate  cu  dispoziţiile  art.  272  alin.  (6)  din  Legea  nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270
alin. (1) din acelaşi act normativ.
 
                             Conducătorul unităţii fiscale
                         Numele şi prenumele ...................
                         Semnătura şi ştampila unităţii ........
 
    Cod: 14.13.02.60/î.c.
    Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ........
                                             ________________________________
                                            | www.anaf.ro                    |
                                            |________________________________|
 



    ANEXA 3

 

    Caracteristicile  de  tipărire,  modul  de  difuzare,  de  utilizare  şi  de  arhivare  ale  formularului
"Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art.
316  alin.  (1)  lit.  a)  sau  c)  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi
completările ulterioare"

 

    1.  Denumire:  "Decizie  privind înregistrarea în scopuri  de taxă pe valoarea adăugată,  potrivit
prevederilor  art.  316  alin.  (1)  lit.  a)  sau  c)  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu
modificările şi completările ulterioare"

    2. Cod: 14.13.02.60/î.c.

    3. Format: A4/t1

    4. Caracteristici de tipărire:

    - pe o singură faţă;

    - se utilizează echipament informatic pentru editare.

    5. U/M: set (2 file)

    6. Se difuzează gratuit.

    7. Se utilizează pentru înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor care au solicitat înregistrarea
în scopuri de TVA, în temeiul art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.

    8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

    9. Circulă:

    - originalul la contribuabil;

    - copia la organul fiscal.

    10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.


