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Material informativ

Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA

Persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și
realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni
taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere și/sau operațiuni
rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în
străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate
în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) și d), trebuie să solicite înregistrarea în
scopuri de TVA la organul fiscal competent, astfel:

a) înainte de realizarea unor astfel de operațiuni, în următoarele cazuri:

1. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau
depășește plafonul de scutire de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la
cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se
rotunjește la următoarea mie, respectiv 300.000 lei.

2. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de
scutire dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

b) dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depășește plafonul de scutire de
88.500 euro, respectiv 300.000 lei, în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care a atins
sau a depășit acest plafon;

c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară
plafonului de scutire de 88.500 euro, respectiv 300.000 lei , dar optează pentru aplicarea
regimului normal de taxă;

d) dacă efectuează operațiuni scutite de taxă și optează pentru taxarea acestora.

Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, depune la organul fiscal
competent, după caz:

a) cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), în cazul
persoanelor impozabile care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului. Cererea de
înregistrare în scopuri de TVA se depune la organul fiscal competent în aceeaşi zi cu
depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului;
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b) declaraţia de înregistrare fiscală, în cazul persoanelor impozabile care nu
sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului. În această situaţie, declaraţia de
înregistrare fiscală se depune cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia
înfiinţării, iar solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se face prin completarea rubricii
"Date privind vectorul fiscal", secţiunea "Taxa pe valoarea adăugată" din declaraţie.

Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată, potrivit dispoziţiilor art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, depune la
organul fiscal competent declaraţia de menţiuni, având completată rubrica "Date privind
vectorul fiscal", secţiunea "Taxa pe valoarea adăugată.

După înregistrarea în scopuri de TVA, persoanele impozabile, societăți cu sediul
activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, fac obiectul unei analize de risc
efectuate de organul fiscal central .

În cazul în care o persoană este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA, în
conformitate cu prevederile legale și nu solicită înregistrarea, organele fiscale competente
vor înregistra persoana respectivă din oficiu.

Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri
de TVA, conform prezentului articol:

l dacă este declarată inactivă conform prevederilor Codului de procedură fiscală, de la
data declarării ca inactivă;

l dacă asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au
înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din
Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, de la data comunicării
deciziei de anulare de către organele fiscale competente.

l dacă nu a depus niciun decont de taxă prevăzut pentru 6 luni consecutive, în cazul
persoanei care are perioada fiscală luna calendaristică, și pentru două trimestre
calendaristice consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală
trimestrul calendaristic, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul
de depunere al celui de-al șaselea decont de taxă în prima situație și, respectiv, din
prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al
doilea decont de taxă în a doua situație;

l dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanei
impozabile care are perioada fiscală luna calendaristică, și pentru două trimestre
calendaristice consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală
trimestrul calendaristic, nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de
bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare, organele
fiscale competente anulează înregistrarea în scopuri de TVA din prima zi a lunii
următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al șaselea decont
de taxă în prima situație și, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a
intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxă în a doua situație;
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l dacă, potrivit legislației in vigoare, persoana impozabilă nu era obligată și nici nu avea
dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA ;

l în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut
la art. 310 sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 3151 din Codul
fiscal;

l dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România,
înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, prezintă risc fiscal ridicat.

A.N.A.F. organizează Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri
de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și Registrul persoanelor impozabile a căror
înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 a fost anulată. Registrele sunt publice
și se afișează pe site-ul A.N.A.F. Înscrierea în Registrul persoanelor impozabile a căror
înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 a fost anulată se face de către organul
fiscal competent, după comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA,
în termen de cel mult 3 zile de la data comunicării.

Persoanele impozabile stabilite în România, cărora li s-a anulat înregistrarea în
scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. c) - e) și lit. h), nu beneficiază,
în perioada respectivă, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente
achizițiilor efectuate, dar sunt supuse obligației de plată a TVA colectate, în
conformitate cu prevederile titlului VII, aferentă operațiunilor taxabile desfășurate în
perioada respectivă.

Beneficiarii care achiziționează bunuri și/sau servicii de la persoane impozabile
stabilite în România, cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform
prevederilor art. 316 alin. (11) lit. c) - e) și lit. h) și au fost înscriși în Registrul persoanelor
impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 a fost anulată, nu
beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor
respective, cu excepția achizițiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare
silită și/sau a achizițiilor de bunuri de la persoane impozabile aflate în procedura
falimentului potrivit Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Contribuabilii, persoane impozabile stabilite în România, declarați inactivi
conform Codului de procedură fiscală, care desfășoară activități economice în perioada
de inactivitate, sunt supuși obligațiilor privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor
sociale obligatorii prevăzute de prezentul cod, dar, în perioada respectivă, nu beneficiază
de dreptul de deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente
achizițiilor efectuate.

Beneficiarii care achiziționează bunuri și/sau servicii de la persoane impozabile
stabilite în România, după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor
inactivi/reactivați conform Codului de procedură fiscală, nu beneficiază de dreptul de
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deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor
respective, cu excepția achizițiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare
silită și/sau a achizițiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura
falimentului, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

Când se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA de
organele fiscale, ca urmare a unei erori, această înregistrare se anulează din oficiu sau la
cererea persoanei impozabile de organele fiscale competente, începând cu data înscrisă
în decizia de îndreptare a erorii.

Când se constată că persoanei impozabile i-a fost anulat din oficiu de organele
fiscale codul de înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a unei erori, aceasta va fi
înregistrată, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale
competente. Pe perioada cuprinsă între data anulării și data înregistrării în scopuri de TVA
persoana respectivă își păstrează calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri
de TVA, menținându-se data înregistrării în scopuri de TVA anterioară.

Persoana înregistrată conform art.316 din Codul fiscal va anunța în scris
organele fiscale competente cu privire la modificările informațiilor declarate în
cererea de înregistrare sau furnizate prin altă metodă organului fiscal competent, în
legătură cu înregistrarea sa, sau care apar în certificatul de înregistrare în termen de 15
zile.

În cazul încetării desfășurării de operațiuni care dau drept de deducere a taxei sau
în cazul încetării activității sale economice, orice persoană înregistrată conform art.316 din
Codul fiscal va anunța în scris organele fiscale competente în termen de 15 zile de la
producerea oricăruia dintre aceste evenimente în scopul scoaterii din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA.

Biroul Asistență pentru contribuabili-19.11.2021

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

ORDIN Nr. 239/2021 din 17 februarie 2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în
scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal


