
 
      

 

 
                                                                                                                               

Referat de aprobare a proiectului de ordin al  
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  

pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate  
de unele persoane impozabile în domeniul TVA 

 
 

 Potrivit dispoziţiilor art. 153 alin.(71) din Codul fiscal, prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se pot stabili criterii 
pentru condiț ionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăț ilor comerciale cu 
sediul activităț ii economice în România înființ ate în baza Legii nr. 31/1990 
privind societăț ile comerciale, republicată, cu modificările ș i completările 
ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerț ului. Organele 
fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, dacă persoana impozabilă 
justifică intenț ia ș i are capacitatea de a desfăș ura activitate economică, pentru 
a fi înregistrată în scopuri de TVA. Organele fiscale competente nu vor înregistra 
în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite 
prin ordin al ministrului finanț elor publice. 
 Având în vedere modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr.906 din 12 decembrie 2014, prin care s-au modificat 
prevederile privind înregistrarea în scopuri de TVA, după anularea înregistrării, 
au fost modificate şi prevederile privind criteriile pentru condiţionarea înregistrării 
în scopuri de TVA. 
 Întrucât prin vechiul OMFP 2795/2011 era aprobat şi modelul de cerere pe 
care îl completau persoanele impozabile care solicitau înregistrarea în scopuri de 
TVA la înfiinţare, conform art.153 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal (formular 098) şi, 
ţinând cont de prevederile art.228 alin.(2) din Codul de procedură fiscală, potrivit 
cărora formularele necesare şi instrucţiunile de utilizare a acestora privind 
administrarea creanţelor fiscale se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, considerăm că este necesară aprobarea 
formularului de cerere (098) prin ordin al preşedintelui.   
 De asemenea, pentru asigurarea suportului tehnic pentru persoanele 
impozabile - societăţi comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, care sunt 
supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri 
de TVA şi care au obligaţia furnizării de informaţii suplimentare, necesare 
verificării îndeplinirii criteriilor prevăzute potrivit art.153 alin.(71) din Codul fiscal, 
propunem aprobarea modelului de declaraţie de proprie răspundere prin ordin al 
preşedintelui. 
  
  


