
 
   

 

 
 

REFERAT DE APROBARE  
Proiect de ordin al preşedintelui  Agenţiei Naţionale de Administrare pentru 
aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire 

la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare 
 
 
 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.22 din data de 13 ianuarie 
2016, au fost publicate Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016. Potrivit dispozițiilorpct.88 alin.(1) 
lit.d) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VII,înregistrarea în scopuri 
de TVA este valabilăîncepând cu data comunicării deciziei de aprobare a 
înregistrarii în scopuri de TVA. 
 De asemenea, prin Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările 
și completările ulterioare,s-a abrogatîncepând cu 1 ianuarie 2016, 
Legeanr.571/2003 privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare. 
Prin acest nou act normativ se aduc modificări și prevederilor privind anularea, 
din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA. 
 Astfel, potrivit noilor prevederi, anularea înregistrării în scopuri de TVA, pe 
motiv de atragere a răspunderii înscrise în cazierul fiscal, se efectuează dacă 
asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au 
înscrisă în cazierul fiscal fapta prevazută la art.4 alin.(4) lit.a) din Ordonanța 
Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal, respectiv atragerea răspunderii 
solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, 
emisă în condiţiile Codului de procedură fiscală, rămasă definitivă prin 
neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească 
definitivă, în situaţia în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiţie. 
 Menționăm că, potrivit prevederilor Codului fiscal în vigoare până la data 
de 31 decembrie 2015,  anularea înregistrării în scopuri de TVA, pe motiv de 
atragere a raspunderii înscrise în cazierul fiscal, se efectua dacă 
asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au 
înscrisă în cazierul fiscal fapta prevazută la art.2 alin.(2) lit.a) din Ordonanta 
Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv atragerea 
răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin 
decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor 
administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz. 
 În aceste condiții, începând cu data de 1 ianuarie 2016, atragerea 
răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvenţă, pronunţată prin 
hotărâre judecătorească definitivă, înscrisă în cazierul fiscal al 
asociaților/administratorilor persoanei impozabile sau al persoanei impozabile 
însăși, nu mai atrage anularea înregistrării în scopuri de TVA a respectivei 
persoane impozabile, aceasta fiind înscrisă în cazierul fiscal potrivit art.4 alin.(4) 
lit.b) din Ordonanța Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal. 
 De asemenea, prin Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificărileși completările ulterioare, s-a abrogatîncepând cu 1 ianuarie 2016, 
Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificărileși completările ulterioare. Prin acest nou act normativ au fost aduse 
modificări și dispozițiilor legale privind termenul de depunere a contestației 
împotriva actelor administrative fiscale, în sensul prelungirii acestuia de la 30 de 
zile la 45 de zile. 



 
   

 

 
 În prezent, procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire 
la TVA,cuprinzând procedurile de înregistrare, din oficiu, în scopuri de TVA și de 
anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, este aprobată prin Ordinul 
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3331/2013, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 Având în vedere modificările legislative mai sus menționate și ținând cont 
de renumerotarea articolelor preluate în noul Cod fiscal și în noul Cod de 
procedură fiscală, este necesară elaborarea unei noi proceduri de modificare, din 
oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA și a unor noi formulare de notificări și 
decizii utilizate de organele fiscale în aplicarea acestei proceduri.   
  


