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Precizări privind O.P.A.N.A.F nr. 393/2021 
 
 
 

  În Monitorul Oficial nr. 286 din 22 martie 2021 a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr. 
393/2021 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele 
impozabile care solicită ı̂nregistrarea ı̂n scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 
316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea 
Procedurii de ı̂nregistrare, la cerere, ı̂n scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 
316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea 
Procedurii de anulare, din oficiu, a ı̂nregistrării ı̂n scopuri de taxă pe valoarea adăugată a 
persoanelor impozabile care prezintă risc  fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
 

Principalele prevederi ale acestui act normativ sunt: 
  1.Se aprobă Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele 
impozabile care solicit înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 
316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. 

2.Se aprobă Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. 

3.Se aprobă Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe 
valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 
alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. 

4.Determinarea nivelului riscului fiscal, respectiv punctajele atribuite criteriilor de 
risc, precum și modul de calcul al riscului fiscal se stabilesc la nivelul Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală și se aprobă de președintele acesteia. 

5.La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă O.P.A.N.A.F. nr. 
2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și 
anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii 
privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în 
scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la 
cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din 
oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile 
care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal. 

 

 
 


