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COMUNICAT DE PRESĂ

Modificări şi completări ale formularisticii în domeniul TVA –
formularele 088 şi 098 începând cu data de 03.08.2015

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea informează că, în urma publicării
Ordinelor preşedintelui ANAF nr.1965/2015 şi nr.1966/2015 au fost aduse modificări şi
completări formularelor 088 şi 098 utilizate de unele persoane impozabile în domeniul
taxei pe valoarea adăugată.
Formularul  088  „Declaraţie  pe  propria  răspundere  pentru  evaluarea  intenţiei  şi  a
capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”
este  prevăzut  de  Ordinul  preşedintelui  ANAF  nr.1966/2015,  care  abrogă  Ordinul
preşedintelui ANAF nr.112/2015.
Principalele modificări şi completări ale noului model de formular :
─ aduce explicaţii  suplimentare rubricilor din formular, unele dintre coloanele din

tabelele prevăzute de formular comasându-se;
─ în  legătură  cu  spaţiile  deţinute  cu  destinaţia  de  sedii  secundare  se  solicită

informaţii şi despre spaţiile subînchiriate (pct.3);
─ se  solicită  anexarea  de  documente  care  să  justifice  tipul  activităţii  specifice

desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (pct. 5);
─ referitor la asociaţii şi administratorii se solicită informaţii pe o perioadă de 5 ani

anterior datei declaraţiei şi în plus trebuie să facă referire dacă deţin calitatea de
persoana fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială;

─ în cazul conturilor bancare deschise în străinătate trebuie prezentate copii ale
extraselor  de cont  sau alte  documente care atestă  deschiderea contului  bancar
(pct.11);

─ în cazul organizării şi conducerii contabilităţii în compartimente distincte conduse
de director economic, contabil şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească
această funcţie, se solicită anexarea în copie a contractului de muncă şi a diplomei
de studii economice superioare (pct.12);

─ în  ceea  ce  priveşte  numărul  contractelor  individuale  de  muncă  încheiate  se
extinde solicitarea de informaţii cu privire la existenţa: unui singur salariat, între 2-5
salariaţi sau între 6-10 salariaţi şi anexarea în copie între 1 şi 3 contracte pentru
persoanele  care  deţin  funcţii  relevante  cum  ar  fi:  director,  manager,  şef
compartiment etc. (pct.14);
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─ la pct.15 s-a adăugat rubrica „fără venituri”;
─ se  solicită  anexarea  în  copie  a  documentelor  care  atestă  nivelul  studiilor

administratorului (pct.17);
─ s-a introdus pct.19: „În situaţia deţinerii calităţii de asociat şi/sau administrator, în

ultimii  5  ani  anteriori  depunerii  prezentei  declaraţii,  conform pct.18,  la  persoane
impozabile  şi  în  situaţia  creditării  acestor  impozabile  de  către  asociaţi  şi/sau
administratori”, veţi preciza soldul sumei cu care a fost creditată fiecare persoană
impozabilă în parte;

─ s-a introdus pct.20 „Au mai fost depuse pentru aceasta persoana impozabilă
declaraţii  088  pentru  evaluarea  intenţiei  şi  capacităţii  de  a  desfăşura  activităţi
economice care implică operaţiuni din sfera TVA?” În cazul în care se răspunde cu
DA se vor completa şi informaţii cu privire la numărul declaraţiilor 088 depuse.

Depunerea Formularului 088
I. Formularul 088 se depune la organul fiscal de societăţile înfiinţate în baza Legii

nr.31/1990 înmatriculate la registrul comerţului care solicită înregistrarea în scopuri
de TVA dacă:

─ optează  pentru  înregistrarea  în  scopuri  de  TVA  la  înfiinţare  –  însoţit  de
formularul 098, în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii
de înmatriculare în registrul comerţului (art.153, alin.(1), lit.a) din Codul fiscal);

─ în cursul  unui  an calendaristic  ating sau depăşesc plafonul  de scutire de
220.000 lei, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit
acest plafon – însoţit de declaraţia de menţiuni 010 (art.153, alin.(1), lit.b) din Codul
fiscal);

─ în  cursul  unui  an  calendaristic  cifra  de  afaceri  realizată  este  inferioară
plafonului de scutire de 220.000 lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal
de taxa – însoţit  de declaraţia de menţiuni  010 (art.153, alin.(1),  lit.c)  din Codul
fiscal);

─ solicită reînregistrarea în scopuri de TVA după anularea codului de TVA din
oficiu de organul fiscal – însoţit de „Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe
valoare adăugată, potrivit art.153, alin.(9^1) din Codul fiscal (formular 099).

II. Formularul  088 se depune de societăţile înfiinţate în baza Legii  nr.31/1990 care
sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit art.153 din Codul fiscal, la solicitarea
organului fiscal, în următoarele situaţii:

─ schimbarea sediului social;
─ schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor.
Formularul  098 „Cerere  de  înregistrare  în  scopuri  de  taxă  pe  valoarea  adăugată
conform  art.153,  alin.(1),  lit.a)  din  Codul  fiscal”  este  prevăzut  de  Ordinul  ANAF
nr.1965/2015 care modifică şi completează Ordinul ANAF nr.7/2010.
Depunerea formularului 098
Formularul  098 se depune la  organul  fiscal  însoţit  de formularul  088 de societăţile
înfiinţate în  baza Legii  nr.31/1990,  înmatriculate  la  registrul  comerţului  care  solicită
înregistrarea în scopuri de TVA la înfiinţare, conform art.153, alin.(1), lit.a) din Codul
fiscal.  Formularul  se depune la  organul  fiscal  în  aceeaşi  zi  cu depunerea la oficiul
registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului.

Compartimentul de comunicare şi servicii interne 
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