Anexa nr. 6
Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul anulării înregistrării în
scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, precum şi pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor
impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin.
(12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
1.

SEDIU

1.1

Sediul social al persoanei impozabile analizate este stabilit la sediul
profesional al avocatului și este utilizat în cadrul unui contract de asistență
juridică iar persoana impozabilă analizată nu deține sediu/sedii secundare
(puncte de lucru).

1.2

Sediul social al persoanei impozabile este utilizat în cadrul unui contract de
comodat pe o perioadă mai mică sau egală de 1 an și persoana impozabilă
analizată nu deține sediu/sedii secundare (puncte de lucru).

2.

SALARIAȚI

2.1

Media numărului de salariați este mai mică de 1 salariat1).
Notă1) prin salariat se înțelege persoana pentru care au fost declarate cel
puțin 20 ore efectiv lucrate în lună indiferent de tipul de asigurat din punct
de vedere al contractului de muncă. Din cadrul contractelor de muncă sunt
excluse contractele încheiate cu persoanele angajate în funcția de director
economic, contabil șef.

3.

SERVICII CONTABILE

3.1

Persoana impozabilă analizată nu are desemnată o persoană care să conducă
compartimentul de contabilitate, inclusiv situația în care persoana
impozabilă analizată nu are încheiate contracte de prestări servicii cu
persoane fizice/juridice membre active CECCAR, în cazul în care
contabilitatea este organizată și condusă pe bază de contracte de prestări de
servicii în domeniul contabilității.

4.

NECONCORDANȚE

4.1

Persoana impozabilă analizată înregistrează neconcordanțe semnificative1)
între informațiile înscrise în declarațiile fiscale/informative/recapitulative
proprii, respectiv între informațiile înregistrate în declarațiile
fiscale/informative/recapitulative proprii în relația cu partenerii săi
(furnizori/clienți), inclusiv neconcordanțe semnificative constatate în urma
analizării informațiilor furnizate de terți, altele decât cele care privesc
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declarațiile fiscale/informative/recapitulative.
5.

REZIDENȚĂ FISCALĂ

5.1

Cel puțin unul dintre administratorii1) persoanei impozabile analizate este
cetățean străin care nu deține rezidență fiscală în România și capitalul social
al persoanei impozabile analizate este sub 45.000 lei.
Nota1) prin administrator se înțelege persoana fizică.

*) Perioada ce face obiectul analizei criteriilor 2.1, 3.1, 4.1 și 5.1 precum și
parametrii utilizați pentru determinarea neconcordanțelor și pragurile de
semnificație în cazul criteriului 4.1 se aprobă de către președintele ANAF.
**) În cazul persoanelor impozabile prevăzute la pct. 1 alin. (2) din cadrul Anexei nr.
2 care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 alin.
(12) lit. e) din Codul fiscal, analiza criteriilor 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 și 5.1 se face la data
solicitării înregistrării.
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